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Sammanfattning 

Hållbarhetsrapportering är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar värld och Sveriges 
riksdag har tydligt med exempel visat att Sverige vill vara med på den utvecklingen. Den 
26 oktober 2016 beslutade den Svenska riksdagen om att införa obligatorisk 
hållbarhetsrapportering för större företag med start från och med 1 januari 2017. Det 
innebar en ändring av Årsredovisningslagen (SFS 2016:947) och ställer således krav på de 
företag som omfattas att upprätta en hållbarhetsrapport i enlighet med lagen. Till följd av 
den obligatoriska hållbarhetsrapporteringen införs en kontrollskyldighet för företagets 
revisor som innebär att kontrollera att hållbarhetsrapporten är upprättad. 
Kontrollskyldigheten har på Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) initiativ utökats 
till att även innefatta en kontroll av att hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. Tidigare forskning inom detta område är begränsat och studien 
ämnar täppa igen det kunskapsgap som finns. 

Syftet med studien är att försöka fastställa i vilken utsträckning revisorn har förtroende för 
informationen som presenteras i den lagstadgade hållbarhetsrapporten samt att undersöka i 
vilken utsträckning det påverkar revisorns riskbedömningsprocess. Vidare ämnar 
författarna att undersöka i vilken utsträckning revisorns förtroende för informationen och 
dess påverkan på revisorns riskbedömningsprocess skiljer sig mellan om 
hållbarhetsrapporten är upprättad enligt ett standardiserat ramverk eller inte. Ingen tidigare 
studie har funnits som behandlar problemformleringen vilket innebär att studien ämnar 
täppa till det kunskapsgap som finns. Studien har avgränsats till att endast innefatta 
svenska auktoriserade revisorer på BIG-4 som faller under kontrollskyldigheten. Utifrån 
studiens avgränsningar har rampopulationen definierats till att gälla 340 auktoriserade 
revisorer.  

Studien följer en av de klassiska vetenskapliga tillvägagångssätten med en utgångspunkt i 
det positivistiska paradigmet, en deduktiv forskningsansats och kvantitativ 
forskningsstrategi. Empirin samlades in genom en webbenkät som distribuerades via mejl 
där MiniTab och Microsoft Excel användes för den statistiska bearbetningen. Ett 
kontrollsystem upprättades i Excel för att minska de annars vanligt förekommande 
bearbetningsfelen. En teoretisk referensram har legat till grund för hypoteser som har 
prövats med hjälp av statistiska modeller. H0 har inte kunnat förkastas för H1a eller H1b.  

Studien visar på att den generella uppfattningen är att det råder en osäkerhet gällande 
hållbarhetsrapportens användbarhet i riskbedömningen bland revisorerna. Revisorerna 
anser sig dock vara väl förberedda inför kontrollskyldigheten. Ett tuffare lagkrav med en 
obligatorisk oberoende granskning krävs för att öka hållbarhetsrapportens praktiska 
användning i revisorers riskbedömningsprocess. Inget slutsats har kunnat dras gällande 
revisorernas förtroende för informationen i hållbarhetsrapporten. Däremot finns det 
tendenser som pekar på att information i en standardiserad hållbarhetsrapport är mer 
relevant jämfört med en icke standardiserad hållbarhetsrapport. 
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1. INLEDNING 

Det inledande kapitlet inleds med en redogörelse för studiens problembakgrund. Därefter 
presenteras problemformulering och syftet med studien. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse för studiens avgränsningar och centrala begreppsdefinitioner förklaras.  

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Hållbarhetsrapportering är ett viktigt steg till en hållbar värld. Inom företagsvärlden 
introducerades begreppet hållbarhet 1987 i Brundtlandkommissionens rapport 
(UNWCED, 1987, s. 8) och definieras som:  
 

”development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs” 

  
Definitionen grundar sig i att ett företags verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att 
framtida generationers behov inte sätts på spel (UNWCED, 1987, s. 8). Hållbarhet är ett 
komplext begrepp med många aspekter vilket kan resultera i olika tolkningar (Dienes et 
al., 2016, s.155). Av den anledningen tåls det att poängteras att hållbarhet i denna studie 
skall ses ur ett ekonomiskt perspektiv. Hur företagens organisationer påverkar omvärlden 
på lång sikt är av stort intresse för samhället (Proposition 2015/16:193, s. 36). Intressenter 
efterfrågar transparent information om företags hållbarhetsarbete men företagen har svårt 
att leva upp till intressenternas förväntningar (PwC, 2017). Företagen ställs därför inför 
utmaningen att presentera hur de arbetar med hållbar utveckling och hur verksamheten 
påverkar omgivningen.  
 
I jämförelse med den standardiserade finansiella rapporteringen saknar 
hållbarhetsrapportering ett strukturerat och standardiserat tillvägagångssätt (Fagerström 
och Hartwig, 2016, s.36). Global Reporting Initiative (GRI) har jobbat med hållbarhet 
sedan starten år 1997 och deras ramverk för hållbarhetsrapportering är idag en av de 
internationellt erkända standarder för hur företag och regeringar ska rapportera deras 
hållbarhetsarbete (GRI u.å.,a). Regeringen (Proposition 2015/16:193, s. 68) skriver att det 
är vanligt i Sverige att rapportera i enlighet med GRI:s riktlinjer och regerings 
ändringsdirektiv täcker in alla de hållbarhetsfrågor som ingår i G4, den senaste versionen 
av GRI:s riktlinjer. Det finns två syften med GRI; att hjälpa företag och regeringar att 
förstå hur de ska hållbarhetsrapportera samt hur de ska kommunicera deras 
hållbarhetsarbete (GRI, u.å.,a).   

När det kommer till förtroendet för näringsliv och regeringar finns det åtskilliga exempel 
på företag som har skadat sitt varumärke genom mutbrott, miljöförstöring och överflödig 
representation där kostnaderna har täckts av aktieägarna, för att nämna några (Svd, 2015). 
Den troligen mest kända och internationellt aktuella är Dieselgate. Bovens (2016, s. 1) 
skriver att standarden ändrades i USA av myndigheten Environmental Protection Agency 
(EPA) vilket ledde till att Volkswagen använde mjukvara i deras dieselbilar Jetta och Golf 
för att minska utsläppen i laboratoriet. Lagförslaget (Proposition 2015/16:193, s. 45)  
innebär att företag måste rapportera om dess påverkan på miljön och motverkan av 
korruption och mutor etc. Redogörelsen går i linje med vad Fagerström et al. (2017, s. 46) 
skriver om dieselgate. Idén med hållbarhetsrapportering blir här tydlig; att minska risken 
att dessa händelser hinner utvecklas. Fagerström et al. (2017, s. 46) menar på att intern 
kontroll och internrevision kan ha varit ett sätt att råda bukt på problemen med dieselgate 
och därmed lyckats lösa problemet i tid.  
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Den svenska riksdagen har beslutat att från och med år 2017 ska bolag av en viss storlek i 
Sverige hållbarhetsrapportera (Proposition 2015/16:193, s. 57). Beslutet har sin grund i ett 
EU-direktiv som antogs under hösten 2014 för att få större bolag att rapportera om icke-
finansiell information och mångfaldspolicy (Proposition 2015/16:193, s. 34). Anledningen 
till EU direktivet är att skapa en öppenhet och förenkla jämförelsen i de ekonomiska, 
sociala och miljörelaterade aspekterna i den organisation som omfattas (Proposition 
2015/16:193, s. 38). Regeringen menar på att lagkravet även skapar en möjlighet att på ett 
mer rättvist sätt kunna utvärdera företag sinsemellan. Regeringen (Proposition 
2015/16:193, s. 38) anser att hållbarhetsrapportering torde öka förtroendet mellan företag 
och intressenter eftersom det möjliggör för en analys av företagets risker sett ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

Vad gäller kostnaden för hållbarhetsrapporteringen så råder delade meningar. EU 
kommissionen, organisationen Svensk Handel samt Svenskt Näringsliv har alla egna 
beräkningar som sträcker sig mellan 4300 Euro och 1-2 miljoner kr per år. En anledning 
till detta är principen “följ eller förklara” som kan leda till att delar av rapporteringskraven 
uteblir (Proposition 2015/16:193, s. 42). Regeringen (Proposition 2015/16:193, s. 43) 
anser att intresset för hållbarhetsrapportering väger tyngre än det extra administrativa 
arbetet för dessa större företag. En annan anledning till att hållbarhetsrapportera är enligt 
Regeringen (Proposition 2015/16:193, s. 44) att Sveriges företag ska vara 
konkurrenskraftiga gentemot de övriga länderna i Norden (Danmark och Norge) som 
numera redan har klubbat igenom lagen om hållbarhetsrapportering. Värt att notera är att 
bland annat Svensk Handel, Kollegiet för svensk bolagsstyrning samt Svenskt Näringsliv 
anser att dessa estimeringar inte ger en representativ bild av vad hållbarhetsrapportering 
faktiskt kommer att kosta och att det utvidgade kravet för rapportering skall avslås 
(Proposition 2015/16:193, s. 41). Svensk handel, Kollegiet för svensk bolagsstyrning samt 
svenskt näringsliv m.fl. hävdar vidare att nyttan med det utvidgade kravet för rapportering 
inte överstiger kostnaderna för hållbarhetsrapporteringen (Proposition 2015/16:193, s. 42). 

Till följd av de nya bestämmelserna om hållbarhetslagen påverkas ca 1600 stycken företag 
i Sverige (Kpmg, 2018). EU-direktivet innebär att bolag av allmänt intresse och med i 
genomsnitt fler än 500 anställda ska hållbarhetsrapportera och har anpassats för att passa 
in i det svenska näringslivets ramar (Proposition 2015/16:193, s. 41). Bolag av allmänt 
intresse omfattar noterade bolag, finansiella företag som försäkring-, kredit- och 
bankföretag och andra publika aktiebolag (Propositionen 2015/16:193, s. 52; 
Bolagsverket, 2016). Sverige har som medlemsstat i EU en förpliktelse att följa 
bestämmelser i EU-direktiv men förmånen att anpassa dem utifrån egna intressen 
(Proposition 2015/16:193, s. 40). Regeringen (Proposition 2015/16:193, s. 40) skriver att 
lagändringen påverkar de bolag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

● medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit 
mer än 250 stycken 

● balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer 
än 175 miljoner kronor 

● nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer 
än 350 miljoner kronor.  
 

Revisorns roll är att på ett objektivt sätt granska och utvärdera information som 
företagsledningen lämnar om de finansiella rapporterna för att säkerställa att ingen 
information som kan påverka beslutet om företaget hos en intressent blir exkluderad 
(Eilifsen et al., 2014 s. 6,12). Enligt Fagerström och Hartwig (2016) kan den traditionella 
finansiella rapporteringen bli reviderad till följd av att den i flera länder är reglerad och 
standardiserad. Standardiseringen skapar en enhetlig och transparent rapportering och blir 



 

 

 

3 

därmed jämförbar. För att en hållbarhetsrapportering ska kunna bedömas av intressenter 
krävs det att den uppfyller de kvalitativa egenskaperna transparens och jämförbarhet 
(Lamberton 2005). Regeringen menar att till följd av en lagstadgad 
hållbarhetsrapporteringen ges intressenter möjlighet till att analysera företagens 
hållbarhetsarbete för att det bidrar till ökad transparens (Proposition 2015/16:193, s. 42). 
Till följd av bestämmelserna blir revisorns skyldighet en så kallad kontrollskyldighet, att 
uttala sig om en hållbarhetsrapport har upprättats eller inte samt om den har lämnats. 
Revisorn ges däremot ingen skyldighet att objektivt kvalitetssäkra hållbarhetsrapporten 
men bedöms vara tillräckligt erfaren för att kvalitetssäkra den ifall företaget vill det 
(Proposition 2015/16:193, s. 51). Däremot fattade Föreningen Auktoriserade Revisorers 
(FAR) styrelse vid ett sammanträdande den 18 december 2017 att en kontroll av 
hållbarhetsrapporten ska göras i enlighet med Revr 12 (FAR 2017b). Revisorns 
skyldighet, utöver vad som nämns i direktivet, sträcker sig enligt Revr 12 till att även 
innefatta en granskning av att de obligatoriska upplysningar som den nya lagen kräver 
skall återfinnas i hållbarhetsrapporten. Revisorns skyldighet blir således att ta ställning till 
om hållbarhetsrapporten uppfyller lagens krav (FAR 2017b). 

Revisorns roll har vuxit fram som ett sätt att reducera risken för att information som 
företagsledningen lämnar är felaktig eller missledande. Utifrån principal-agentteorin 
menar Eilifsen et al. (2014, s. 6) att revisorn fungerar som en extern part och minskar 
informationsasymmetri mellan företagsledning och intressenter och minskar därmed 
risken att agenten (företagsledningen) gynnas på bekostnad av principalen (intressenten). 
FAR (2017c) menar att revisorn fungerar som en trygghet för tredje part genom att 
granska att inga väsentliga felaktigheter finns och ökar därmed trovärdigheten för 
företagens rapporter. Vid varje revision finns det dock en revisionsrisk vilket Eilifsen et 
al. (2014, s.14) definierar som risken att en revisor lämnar en felaktig åsikt om en 
finansiell rapport. Revisorn måste därför säkerställa att bevis som inhämtas är tillräckliga, 
relevanta och pålitliga (Eilifsen et al., 2014, s. 15). Ett steg inom revisionen är att utföra 
en riskbedömning där revisorn bland annat inhämtar information för att få en förståelse 
om företagets affärsrisker och dess miljö (Eilifsen et al., 2014 s. 100). Ett krav enligt 
revisionsstandarder är att utföra en analytisk procedur vilket innebär att revisorn värderar 
relationer mellan både finansiell och icke-finansiell information (Eilifsen et al., 2014 s. 
101). Med en djupare förståelse om klientens styrkor och svagheter minskar risken för att 
revisorn ska lämna en felaktig åsikt om den information som företagsledningen lämnar 
(Eilifsen et al., 2014 s. 97). Francis (2011, s. 126) menar att hög revisionskvalité erhålls 
när de valda procedurerna ger relevant och pålitlig information. Informationsrisken skapar 
incitament för revision och bidrar till att en revision blir ekonomiskt motiverad (Knechel 
et al., 2013). DeAngelo (1981, s. 186) menar att revisionskvalité definieras utifrån 
revisorns kompetensnivå, dvs sannolikheten för en revisor att upptäcka en oriktig uppgift 
och hur revisorn väljer att agera på upptäckten.  

Det nya hållbarhetsdirektivet sträcker sig längre än de gränser som finns inom 
redovisningsdirektivet och tvingar företag som omfattas av lagkravet att även upplysa om 
vilka konsekvenser som uppstår till följd av verksamheten, med hänsyn till miljö, sociala 
förhållanden, personal och mänskliga rättigheter. Vidare skall företaget visa på hur  
korruption och mutor motverkas samt upplysa om väsentliga risker kopplade till 
verksamheten (Proposition 2015/16:193, s. 45). Hållbarhetsrapporten bör följaktligen 
fungera som ett komplement till revisorns riskbedömningsprocess då hållbarhetsrapporten 
innefattar flera element som är av betydelse vid processen. 

 



 

 

 

4 

1.2 PROBLEMATISERING 

Intressenter efterfrågar mer information om företags hållbarhetsarbete som är både 
jämförbar och transparent men företagen klarar inte av att leva upp till förväntningarna 
(PwC, 2017). Det kan tänkas bero på att företagarna saknar förståelse för vad det innebär 
att hållbarhetsrapportera och hur den ska vara utformad. Vidare kan det bero på att 
företagen saknar förståelse för de eventuella fördelar som finns med att 
hållbarhetsrapportera. 

Till följd av Sveriges medlemskap i EU införlivades från och med 1 januari 2017 
lagstadgad hållbarhetsrapportering för företag av en viss storlek. Det uppskattas beröra ca 
1600 företag som tvingas upprätta en hållbarhetsrapport som antingen ingår i 
förvaltningsberättelsen eller utgör en egen handling skild från årsredovisningen 
(Proposition 2015/16:193, s. 57). Hållbarhetsrapporten innebär att företag tvingas 
rapportera om fler områden än de som omfattas av redovisningsdirektivet och det ställer 
således krav på företagen att lägga större vikt vid icke-finansiella faktorer under 
räkenskapsåret. Detta kan vara av väsentlig betydelse för intressenter. Den lagstadgade 
hållbarhetsrapporteringen medför även en kontrollskyldighet hos revisorn att säkerställa 
att hållbarhetsrapporten är upprättad och i enlighet med lagen. Det innebär att revisorn 
kommer att ta del av mer information som presenteras av företaget, både finansiell och 
icke-finansiell. Som tidigare presenterat ska en revisor inför en revision utföra en 
riskbedömningsprocess där revisorn tar ställning till både finansiell och icke-finansiell 
information, det för att kunna bedöma risken för om ett väsentligt fel finns skriver Eilifsen 
et al. (2014 s. 100).  Riskbedömningsprocessen är begränsad i form av tid och resurser och 
en revisor kan således inte helt eliminera denna risk. Det innebär att revisorn aldrig kan 
vara helt säker i sin riskbedömning. Till följd av att revisorn inte kan vara helt säker i sin 
riskbedömning måste revisorn acceptera att det föreligger en revisionsrisk, dvs. risken att 
en revisor upprättar fel åsikt om ett företags rapporter. Till följd av denna revisionsrisk 
måste revisorn sätta sig in i så mycket information som är nödvändigt för att kunna 
upprätta en korrekt åsikt och en rättvisande revisionsberättelse.  

Till följd av kontrollskyldigheten är revisorn tvungen att sätta sig in i och ta del av 
information som presenteras i ett företags hållbarhetsrapport. Det innebär att revisorn 
kommer att ta del av både finansiell och icke-finansiell information som ligger till grund 
för riskbedömningsprocessen. Givet att revisorn har ett förtroende för den information 
som presenteras i hållbarhetsrapporten, bör den följaktligen kunna fungera som en 
informationskälla för revisorn i riskbedömningsprocessen. Utifrån detta är det relevant att 
undersöka i vilken utsträckning revisorerna har förtroende för informationen som återfinns 
i en lagstadgad hållbarhetsrapport, samt i vilken utsträckning det påverkar revisorns 
riskbedömningsprocess.  

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Problembakgrunden mynnar ut i en problemformulering vilken är: 

Hur påverkar den lagstadgade hållbarhetsrapporten revisorns riskbedömningsprocess 
samt i vilken utsträckning har revisorn förtroende för informationen i 
hållbarhetsrapporten?   
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1.4 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med studien är att försöka fastställa i vilken utsträckning revisorn har förtroende för 
informationen som presenteras i den lagstadgade hållbarhetsrapporten samt att undersöka i 
vilken utsträckning det påverkar revisorns riskbedömningsprocess. Vidare ämnar 
författarna att undersöka om detta skiljer sig mellan om hållbarhetsrapporten är upprättad 
enligt ett standardiserat ramverk eller inte. 

Med det menas om lagkravet för hållbarhetsrapporteringen som börjat gälla från 2017 kan 
påverka den mängd information som krävs för att revisorns ska kunna bedöma risken om 
ett väsentligt fel finns. Således är riksdagens nya lagkrav det som aktualiserar studien. 
Med företag menar vi ett aktiebolag som inte är av allmänt intresse och som under år 2017 
omfattas av det nya lagkravet. Med revisor menar vi auktoriserad revisor. Den 
auktoriserade revisorn har enligt Revisorsinspektionen (u.å.,a) de teoretiska kunskaper och 
den praktisk erfarenhet som krävs för att avlägga en revisorsexamen. Med förtroende 
menar vi den förväntan revisorn har på den information som presenteras i det reviderade 
företagets hållbarhetsrapport. Med standardiserat ramverk menar vi exempelvis GRI.  

Studien kan leda till en ökad medvetenhet om vad hållbarhetsrapporten innebär, hur den 
används och hur den kan tillämpas som ett komplement till riskbedömningsprocessen. 
Därför bör standardiseringsorgan vara intresserade av denna studie då den presenterar 
relevant information som belyser ett potentiellt användningsområde för 
hållbarhetsrapporten som praxis i riskbedömningsprocessen på större företag. 
Riskbedömningsprocessen påverkar revisionsrisken som i sin tur styr revisionsförfarandet 
(Eilifsen et al., 2014, s 98). Denna studie kan således visa på hur hållbarhetsrapporten kan 
påverka den mängd arbete som en revisor utför i en revision. Vidare kan studien visa på 
hur ett företag rent praktiskt kan använda en hållbarhetsrapport för att påverka revisorns 
riskbedömning. Eftersom ingen tidigare studier funnits som behandlar ämnet torde studien 
vara först med att behandla problemformuleringen. Det teoretiska målet med studien är 
således att täppa till detta kunskapsgap.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Denna studie avgränsas till att endast omfatta svenska företag då kriterierna i regeringens 
(Proposition 2015/16:193, s. 39) proposition kräver att fler företag i Sverige 
hållbarhetsrapporterar jämfört med EU direktivet. Vidare har studien avgränsats till endast 
omfatta auktoriserade revisorer av anledningen att de auktoriserade revisorerna kan 
bedömas ha den arbetserfarenhet som krävs för att kunna delta i studien. Studien har även 
avgränsats till att endast innefatta ansvarig revisor på aktiebolag som inte är av allmänt 
intresse. Det finns risk att en ansvarig revisor för ett bolag av allmänt intresse inte ger ut 
information på grund av risken att avslöja känslig information innan den nått marknaden. 
Syftet med studien är som tidigare nämnt att undersöka i vilken utsträckning revisorn har 
förtroende för informationen i ett företags hållbarhetsrapport, i vilken utsträckning den 
påverkar riskbedömningen samt undersöka i vilken utsträckning revisorns förtroende för 
informationen och dess påverkan på revisorns riskbedömningsprocess skiljer sig mellan 
om hållbarhetsrapporten är upprättad enligt ett standardiserat ramverk eller inte. Detta 
medför att de revisorer som är ansvariga för de företag, och endast de företag som har 
påverkats av regeringens proposition undersöks, d.v.s. de revisorer som faller under 
kontrollskyldigheten. 

Lennox (1999) skriver att Big-4 revisorer upprättar trovärdigare revisionsberättelse till 
följd av deras noggrannhet jämfört med revisorer utanför Big-4. Därför görs ytterligare en 
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avgränsningen vilket medför att studien endast omfattar revisorer på, utan inbördes 
ordning, PwC, Deloitte, KPMG samt Ernst & Young (Big-4). O’Dwyer (2011, s. 1230) 
skriver att Big-4 är ledande i revisionsbranschen vad gäller hållbarhetstjänster. Cuadrado-
Ballesteros et al. (2017, s. 1141) diskuterar i sin studie att revisorer på BIG-4 kan anses 
vara en bra försäkran på hållbarhetsrapporter. Av den anledningen bör revisorer på BIG-4 
ha den kunskap och kompetens som krävs för att använda hållbarhetsrapporten som ett 
komplement i informationsinhämtningen till riskbedömningsprocessen samt besitta den 
kunskap och kompetens som krävs för att avgöra om en hållbarhetsrapport påverkar 
riskbedömningen. 

1.6 BEGREPPSDEFINITIONER 

BIG-4: Revisionsbyråerna PwC, Ernst & Young, Deloitte, KPMG  

Företag: De företag som omfattas av regeringens proposition 

Förtroende: Förtroende definieras i form av förväntan 

Hållbarhet: Hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv 

Revisionsrisk: Risken för att en revisor ska lämna en felaktig åsikt om finansiella 
rapporterna 

RMM: risk of material misstatement. Ett mått på risken för att det finns ett väsentligt fel i 
företagets redovisning 

Standardiseringsorgan: En organisation som framställer och utvecklar standardiserade 
ramverk inom en bransch 
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2. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter. Kapitlet inleds med en 
redogörelse för ämnesval och förförståelse. Därefter beskrivs studiens paradigm, 
epistemologi, ontologi, studiens angreppssätt samt metodval. Vidare beskrivs studiens 
perspektiv och litteratursökning. Kapitlet avslutas med en diskussion om källkritik samt de 
etiska aspekterna i studien.  

2.1 ÄMNESVAL OCH FÖRFÖRSTÅELSE  

Ämnesvalet att skriva mot revision var från början ingen självklarhet. Däremot var valet 
att skriva inom företagsekonomi självklart då båda studerar på civilekonomprogrammet 
vid Umeå Universitet. Då en av författarna läser med inriktning mot redovisning och 
revision och den andra mot marknadsföring utfördes efterforskning inom ämnesområdena 
för att möjliggöra en kombination av inriktningarna.  

Hållbarhet är genomgående i fokus inom alla inriktningar på civilekonomprogrammet vid 
Umeå Universitet (USBE, u.å.,) Begreppet hållbarhet presenterades därför tidigt för båda 
författarna i utbildningen. Det har bidragit till en ökad kunskap och medvetenhet om 
varför hållbar utveckling är viktig, vad det innebär och framförallt lett till ett ökat intresse 
om hållbarhet. För att skapa en problemformulering som föll båda i intresset 
kombinerades inriktningarna med fokus på hållbarhet. Problemformuleringen behandlar i 
stort revision, hållbarhet och förtroende.  

Hållbarhet är ett högaktuellt ämne och återspeglas både inom marknadsföring och 
revision. Inom civilekonomprogrammet har grundläggande redovisningen och 
marknadsföring varit en obligatorisk del av studierna. En av författarna har dock läst 
redovisning och revision på D-nivå och har således djupare kunskaper om redovisning och 
revision och den andra har läst marknadsföring på D-nivå. Således finns en förförståelse 
för redovisning och marknadsföring där den fördjupade kunskapen kompletterar varandra. 
Att kombinera inriktningarna blir således ett intressant sätt att ta sig an forskning på för att 
bidra till ett nytt perspektiv på tidigare problem.  

En av författarna har tidigare jobbat med redovisning på en revisionsbyrå men inte 
revision. Det har gett en inblick i företagskulturen på en revisionsbyrå och hur 
revisionsprocessen går till vilket kan påverka studien. Objektivitet eftersträvas i studien 
men författarna är medvetna om att tidigare erfarenheter och utbildningar,i viss 
utsträckning, kan påverka utgångspunkten för studien. 

2.2 PARADIGM, EPISTEMOLOGI OCH ONTOLOGI  

Collis och Hussey (2014, s. 343) liknar paradigm med ett fundament vilket forskningen 
vilar på, som styr hur forskningen ska gå till och innefattar begreppen epistemologi och 
ontologi. Enligt Morgan och Smircich (1980, s. 494-495) är positivism och interpretivism 
de två huvudsakliga paradigmen. Positivism härrör från naturvetenskaplig forskning och 
interpretivism är från början ett paradigm som kom till genom att kritik väcktes till 
positivismen (Collis & Hussey, 2014, s. 43-45). Kritiken gäller hur forskarna anser att 
verkligheten är beskaffad och om forskaren verkligen kan vara extern till studien, med 
andra ord inte påverka studien menar Collis och Hussey (2014, s. 43-45). Morgan och 
Smircich (1980, s. 494-495) visar på ett kontinuum där positivism och interpretivism står i 
motsats till varandra. Således kan det sägas att dessa är ett motsatspar, två extremer, som 
innefattar ontologi, epistemologi och forskningsmetod. Kontinuum skildras även av Collis 



 

 

 

8 

och Hussey (2014). Den positivistiska kunskapsteoretiska ståndpunkten förespråkar ett 
naturvetenskapligt synsätt där fenomen som kan observeras, prövas och mätas anses som 
godtagbar kunskap menar Bryman och Bell (2017, s. 47). Positivism har sin utgångspunkt 
i att med hjälp av empiriskt material pröva teorier utifrån ställda hypoteser (Bryman & 
Bell, 2017, s. 47). Enligt Collis och Hussey (2014, s. 47) är de epistemologiska 
antagandena hur forskaren väljer att se på kunskap och vilket vetenskapligt 
tillvägagångssätt som leder till giltig kunskap. Bryman och Bells (2017, s. 47) definition 
går i linje med detta där de menar på att kunskapssyn syftar till hur forskningen sker inom 
ett ämnesområde och vad forskaren anser är godtagbar kunskap. Vidare beskriver Collis 
och Hussey (2014, s. 47) de ontologiska antaganden som verklighetssynen vad gäller den 
sociala verkligheten och huruvida denna bild delas av alla människor, med andra ord 
objektiv, eller om den är en social konstruktion, det vill säga subjektiv. Med objektivism 
menar Bryman och Bell (2017, s. 52) att sociala aktörer inte påverkar existensen av ett 
socialt fenomen, dvs ett socialt fenomen ses för vad det är oberoende av den sociala 
aktörens påverkan. Ett exempel är att en organisation ses för vad det är oberoende om de 
sociala aktörerna byts ut (människor) som finns inom den (Bryman & Bell 2017, s. 52). 
Positivism och interpretivism är ansedda som de två huvudsakliga paradigmen men det 
finns även andra paradigm, exempelvis: hermeneutik, fenomenologi och kritisk 
rationalism (Collis & Hussey, 2014, s. 45).  

Med stöd från detta utgår studien från ett positivistiskt paradigm eftersom revisorer har ett 
utarbetat arbetssätt som, i stort, är densamma för alla revisorer. Synen på hur denna 
verklighet, yrket och revisionsförfarandet, är beskaffad borde således inte skilja sig åt 
mellan revisorer. Att byta ut en auktoriserad revisor mot en annan borde inte påverka 
existensen av revisionens konstruktion. En auktoriserad revisorer kan betraktas som en del 
av verkligheten, en byggsten i den stora massan.  

Som tidigare nämnts är det huvudsakliga syftet med studien att undersöka i vilken 
utsträckning revisorn har förtroende för den information som företaget presenterar i en 
hållbarhetsrapport samt i vilken utsträckning hållbarhetsrapporten påverkar revisorns 
riskbedömningsprocess. Författarna ämnar således att förklara snarare än att skapa en 
förståelse för revisorernas förtroende för informationen i hållbarhetsrapporten och dess 
påverkan på riskbedömningsprocessen. Detta går i linje med den naturvetenskapliga 
kunskapssynen, där kunskap är giltig om den kan mätas och observeras. Författarna anser 
att fenomen oavsett omfattning eller djup går att förklara men att det kräver ett 
mätinstrument som ger en giltig bild över hur fenomenet ter sig. Fenomenet är här 
attityden till hållbarhetsrapporten, går den att använda i riskbedömmningen och går det att 
lita på informationen?  

Att kunskap endast är giltig om den kan observeras och mätas är något som Collis och 
Hussey (2014, s. 47) menar på är ett utmärkande drag för positivismen. Författarna anser 
attityden till hållbarhetsrapporten är något som går att mäta och borde således ge en giltig 
bild över hur revisorerna attityd gentemot hållbarhetsrapporten som vertyg ser ut. Utifrån 
det positivistiska paradigmet kommer hypoteser att formuleras med stöd från befintliga 
teorier. Detta borde således kunna förklara och besvara studiens problemformulering.  

Objektivitet kommer att leda studien och möjliggöra att i största möjliga utsträckning 
distansera författarna från studien för att på så sätt ge den minsta möjliga påverkan. Detta 
borde således ge giltiga resultat på den problemfomulering som ligger till grund för 
studien.  
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2.3 ANGREPPSSÄTT 

Collis och Hussey (2014, s. 7) skriver att forskning brukar delas upp i två delar; enkel 
forskning/ren forskning och tillämpad forskning. Skillnaden mellan dessa är att enkel/ren 
forskning handlar om att bidra med kunskap och teori till dagens forskning medan 
tillämpad forskning handlar om att lösa ett visst problem inom ett ämnesområde (Collis & 
Hussey, 2014, s. 7). Denna studie kommer att använda sig av enkel/ren forskning för att 
finna svar på problemformulering. Detta på grund av att studien inte kan sägas lösa ett 
konkret problem utan bidrar istället till fördjupad kunskap om samspelet mellan revisorns 
förtroende och riskbedömning. 

För att nå en slutsats inom en vetenskaplig studie används deduktion och induktion. 
Beroende på vilken forskningsfilosofi som ligger till grund för studien påverkas valet 
mellan dessa. Collis and Hussey (2014, s. 7) beskriver deduktiv metod som ett 
angreppssätt där den teoretiska ramen som ligger till grund för studien testas mot 
verkligheten, det vill säga de empiriska observationerna. En induktiv ansats hör vanligen 
ihop med det interpretativistiska paradigmet där tillvägagångssättet, gentemot deduktion, 
är närmast det motsatta. Collis och Hussey (2014, s. 7) beskriver det induktiva 
angreppssättet som ett sätt att skapa en teori utifrån insamlade data (empiriskt material) 
vare sig det är primär eller sekundär data eller en blandning mellan de två. Den deduktiva 
ansatsen hör vanligen till positivismen och den induktiva ansatsen till det interpretivistiska 
paradigmet (Collis & Hussey, 2014, s. 47).  

Studien utgår ifrån en deduktiv ansats av två anledningar. För det första hör en deduktiv 
ansats oftast ihop med det positivistiska paradigmet och för det andra ska studiens 
problemformulering besvaras genom att i stöd ur befintlig teori, hypoteser formuleras och 
prövas. 

Det empiriska materialet kommer att bestå av primärdata i form av enkäter som skickas ut 
till revisorer runt om i landet samt sekundärdata i form av register från databasen Business 
Retriever samt FAR:s medlemsregister. Även teoribildning från olika författare kommer 
att inkluderas. Databasen Business Retriever används för att göra det möjligt att söka på 
företag utifrån uppsatta kriterier. Den är även åtkomlig via Umeå universitetsbibliotek. 
Författarna är medvetna om att valet av sekundärdata är subjektivt men anser att det krävs 
för att få svar på studiens problemformulering. 

2.4 METODVAL 

Det finns enligt Bryman och Bell (2017, s. 58-59) två forskningsstrategier: kvalitativ och 
kvantitativ. Med kvantitativ forskningsstrategi menar Bryman och Bell (2017, s. 58) att 
forskaren utgår ifrån en objektivistisk verklighetssyn med ett antagande om en objektiv 
verklighet som är mätbar. Med ett deduktivt angreppssätt prövar forskaren teorier genom 
att kvantifiera data (Bryman & Bell, 2017, s. 58-59). När forskare använder sig av en 
kvantitativ undersökning är generaliserbarheten ofta i fokus, det vill säga att kunna 
generalisera resultaten till målpopulationen (Bryman & Bell, 2017, s. 180). Bryman och 
Bell (2017, s. 372-273) ger ingen tydlig definition av vad kvalitativ forskning rent konkret 
betyder eftersom den kvalitativa forskningen vanligen beskrivs utifrån vad den 
kvantitativa forskningen är eller inte är. Bryman och Bell (2017, s. 372) skriver kort att 
den kvalitativa forskningsstrategin kan beskrivas som en forskningsmetod som använder 
sig av induktion för att hitta samband mellan teori och praktik. Här är den sociala 
verkligheten är av yttersta vikt, med andra ord hur deltagarna eller respondenterna väljer 
att se på den verklighet de själva befinner sig i (Bryman & Bell, 2017, s. 372).   
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Given (2008, s. 408-409) använder ett bredare perspektiv för att förklara skillnaden mellan 
paradigmen positivism och interpretativism där begreppsparet etic och emic ingår. Given 
(2008, s. 408-409) skriver att etic och emic handlar om hur forskaren väljer att ta sig an 
forskningen, vilket kan ske på två sätt, antingen från ett utifrån perspektiv (etic) eller ett 
inifrån perspektiv (emic). Ett emic tillvägagångssätt hör ihop med det interpretativistiskt 
paradigm och etic hör ihop paradigmet positivism (Given, 2008, s. 408-409). Enligt Given 
(2008, s. 408) görs det inom den kvalitativa forskningen ett antagande om att flera 
verkligheter kan existera samtidigt. Med andra ord beroende på vem som frågas så fås 
sannolikt olika svar utifrån hur personen upplever verkligheten. I detta fall handlar 
tillvägagångssättet om att se problemet inifrån, dvs. emic. Syftet i en interpretativistisk 
studie blir således att beskriva, få ett grepp om eller uttala sig om hur denna komplexa 
värld ter sig (Given, 2008, s. 408-409). I denna studie observeras fenomenet dvs. attityden 
till hållbarhetsrapporten (se avsnitt 2.2) utifrån (etic) eftersom fenomenet i sig inte 
påverkas av sociala konstruktioner. Det finns därmed ingen anledning till att vara en del 
av det som undersöks. Ett etic perspektiv i studien lämpar sig även väl med det 
objektivistiska synsättet eftersom författarna vill distansera sig från fenomenet för att på så 
sätt ge den minsta möjliga påverkan. Verkligheten observeras därmed utifrån.  

Mätning är av yttersta vikt vid en kvantitativ metod menar Bryman och Bell (2017, s. 
179). Detta är ett kännetecken för kvantitativ metod snarare än kvalitativ metod. 
Kausalitet beskriver Bryman och Bell (2017, s. 179) som, inom en kvantitativ kontext, att 
förklara ett visst fenomen snarare än att beskriva det. Att beskriva ett fenomen är däremot 
ett utmärkande drag för den kvalitativa metoden (Bryman & Bell, 2017, s. 179). 
Generalisering innebär att uppskatta i vilken mån studiens resultat går att applicera på fall 
utanför studiens ramar som Collis och Hussey (2014, s. 54) menar på. Generalisering är 
något kvantitativa undersökningar gärna uttalar sig om (Bryman & Bell, 2017, s. 180). 
Replikation är ett sätt att råda bukt med problemet att forskaren, i någon utsträckning, 
påverkar studien (Bryman & Bell, 2017, s. 181). Vid replikation görs studien om och 
forskaren försöker replikera studiens resultat, det vill säga att med samma utgångspunkt få 
samma resultat som den ursprungliga studien (Bryman & Bell, 2017, s. 181).  

Studien ämnar att mäta ett orsakssamband mellan en beroende och en oberoende variabel 
snarare än att beskriva det. Detta för att undersöka varför det eventuella sambandet ser ut 
som det gör och få en möjlighet att generalisera resultatet. Slutligen strävas det efter att 
skapa en bra grund för andra forskare att replikera studien. Detta skulle inte vara möjligt 
om undersökningen utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Den kvantitativa 
forskningsstrategin ger forskaren en möjlighet att kvantifiera insamlade data och forskaren 
kan således mäta i vilken utsträckning förtroendet hos revisorn har påverkats. Metodvalet 
speglar studiens paradigm vad gäller de valda epistemologiska och ontologiska 
antagandena. 

Syftet med studien är som tidigare nämnt att undersöka revisorns förtroende för den 
information som presenteras i en hållbarhetsrapport, att undersöka i vilken utsträckning 
den påverkar riskbedömningsprocessen samt undersöka i vilken utsträckning revisorns 
förtroende för informationen och dess påverkan på revisorns riskbedömningsprocess 
skiljer sig mellan om hållbarhetsrapporten är upprättad enligt ett standardiserat ramverk 
eller inte. Med utgångspunkt i kvantitativa forskningsstrategi kommer resultat 
förhoppningsvis att kunna generaliseras. Denna generalisering skulle då gälla alla 
revisorer i Sverige med ett revisionsuppdrag för ett eller flera bolag och som omfattas av 
den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen.  

Det empiriska materialet kommer att bestå av webbenkäter som distribueras via mejl. 
Syftet med studien kommer att vägleda datainsamlingen. Eftersom data samlas in för 
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mätning ger webbenkäten flera fördelar. Den är både tids-, och kapital effektiv. Det går 
även snabbt att nå ut till en stor mängd respondenter. Collis och Hussey (2014, s. 62) går i 
linje med detta och skriver att om en population är stor är en enkät ett ekonomiskt 
fördelaktigt tillvägagångssätt. En webbenkät torde ge den lägsta administrativa bördan 
samt borde vara det mest hållbara datainsamlingsverktyget. Med administrativ börda 
menas att den statistiska bearbetningen underlättas till följd av rådata exporteras till Excel 
vilket sparar tid. Med hållbarhet menas miljömässigt, att inte slösa med naturens resurser. 
Bryman och Bell (2017, s. 238-239) skriver att enkäter är både billigare och snabbare att 
administrera än att använda sig av strukturerade intervjuer. En annan fördel med 
webbenkäter är att respondenten får god tid på sig att besvara enkäten och stressen torde 
inte bli lika stor som vid intervjuer där man tvingas lämna svar på bestämd tid. 
Webbenkäter har som alla metoder sina nackdelar. Att webbenkäter ofta har en låg 
svarsfrekvensen är något som har varit mycket problematiskt för forskare som använder 
webbenkäter för att samla empiri (Fan & Yan, 2010, s. 132). Som Ilieva et al. (2002, s. 
361) menar på är webbenkäter förknippade med låg svarsfrekvens och det tar vanligtvis 
lång tid för respondenterna att svara på enkäten. Vehovar et al. (2001, s. 46) går i linje 
med Ilieva och menar på att webbenkäter är det mest effektiva sättet att samla in data sett 
till den ekonomiska kostnaden men att svarsfrekvensen är sämre. Manfreda et al. (2008, s. 
80) menar på att en anledning till att svarsfrekvensen är låg kan bero på att respondenten 
inte kan säkerställa att informationen förblir skyddad och känner därmed ett obehag över 
att lämna över personuppgifterna. En annan svaghet med webbenkäten som 
datainsamlingsverktyg är att forskaren inte kan vara respondenten till stöd vid besvarande 
av enkäten eftersom det inte förekommer någon direkt kommunikation mellan forskare 
och respondent. I denna studies fall fanns dock möjlighet att lägga till en mailadress för 
återkoppling via TextTalk Websurvey (enkätverktyg). Respondenten kan med andra ord 
ställa frågor eller ge kommentarer via mail rörande enkäten eller studien. Värt att tillägga 
är dock att Grant Thornton (2018) varnar för att arbetsbelastning för revisorer är som 
högst under våren. Trots dessa svagheter borde webbenkät vara rätt väg att gå för att samla 
in empiri.  

2.4.1 SANNINGSKRITERIER 

När en studies analys ska utvärderas används sanningskriterier vilka antingen kan vara 
kvalitativa eller kvantitativa beroende på forskarens val av paradigm. Eftersom den 
kvalitativa forskningen skiljer sig från den kvantitativa vad gäller tolkning av insamlad 
data utvärderas dessa forskningsmetoders analys olika enligt Collis och Hussey (2014, s. 
172). Bryman och Bell går i linje med vad Collis och Hussey skriver. Det finns kvalitativa 
forskare som anser att de kvantitativa sanningskriterierna inte alltid lämpar sig för 
utvärdering av kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 70). De kvalitativa 
sanningskriterierna har därför tagits fram för att skilja den kvalitativa forskningen från den 
kvantitativa. Bryman och Bell (2017, s. 70) beskriver de kvalitativa sanningskriterierna 
utifrån vad de motsvarar i en kvantitativ ansats (se tabell 1 för vad sanningskriterierna 
motsvarar i respektive ansats). Morse (1994, s. 95) väcker, likt flera kvalitativa forskare, 
kritik till att använda kvantitativa sanningskriterier inom den kvalitativa forskningen 
eftersom de inte alltid lämpar sig inom denna forskning.  

De kvalitativa sanningskriterierna är; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
konfirmering/bekräftelse (Bryman & Bell, 2017, s. 70). Med tillförlitlighet menas i vilken 
mån resultaten i studien går att förlita sig på och motsvaras av den interna validiteten i en 
kvantitativ studie. Med överförbarhet menas huruvida eller i vilken utsträckning studiens 
resultat kan appliceras på liknande fall utanför studiens ramar. Pålitlighet som 
sanningskriterium betyder att studiens resultat ska kunna replikeras (göras om) och då få 
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samma resultat eller ett resultat likt de ursprungliga. Slutligen betyder 
konfirmering/bekräftelse menas studien inte påverkas på ett negativt sätt av forskarens 
värderingar (Bryman & Bell, 2017, s. 70). 

Tabell 1. Sanningskriterier i kvantitativ och kvalitativ forskning 

 
Källa: Data omarbetad från Bryman och Bell (2017, s. 70).  

Inom företagsekonomi lämpar sig de tre sanningskriterierna; reliabilitet, replikerbarhet 
och validitet sig väl (Bryman & Bell, 2017, s. 68). Bryman och Bell (2017, s. 179-181) 
beskriver den kvantitativa forskarens huvudsakliga fokus som mätning, kausalitet, 
generalisering och replikation. Given (2008, s. 371-372) förklarar bland annat att 
generalisering förekommer inom både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder men 
inom kvantitativ forskningsmetod beskrivs termen generalisering som extern validitet. 
Detta är naturligt eftersom forskare, oavsett forskningsmetod, vill visa på att de resultat 
som finns kan appliceras på andra kontexter. Termerna tillförlitlighet och validitet kan 
användas, som Collis och Hussey (2014, s. 52-53) skriver, både inom det positivistiska 
och interpretativistiska paradigmet men de lämpar sig oftast bäst för det positivistiska 
paradigmet. För att klargöra hur de två paradigmen förhåller sig till varandra har en tabell 
upprättats (se tabell 1 ovan).  

Bryman och Bell (2017, s. 69) förklarar att begreppet validitet innefattar flera typer; 
begreppsvaliditet/teoretisk validitet, intern validitet, extern validitet sam ekologisk 
validitet. Med begreppsvaliditet/teoretisk validitet menas det mått som mäter en ett visst 
begrepp kan sägas mäta det som ämnas mätas. Fokuset ligger på måttet i sig, hur väl det 
kan anses mäta ett fenomen. Intern validitet ämnar mäta ett påstått orsakssamband där två 
eller fler variabler ingår. Med extern validitet menas om en generalisering kan göras av 
studiens resultat till en utomliggande kontext. Slutligen, ekologisk validitet. Ekologisk 
validitet behandlar frågan om de resultat som studien lett fram till kan användas i den som 
omfattas av studien naturliga miljö (sociala).  

Collis och Hussey (2014, s. 53) beskriver validitet är ett annat sanningskriterium som 
behandlar huruvida forskarens test faktiskt mäter det som ämnas och om resultatet kan 
härledas till det studerade fenomenet. Vid hög validitet mäter testet vad som är tänkt att 
mätas och resultatet från detta test är en korrekt återgivning av det som har undersökts. 
Vid låg validitet mäter inte testet det som ämnas att mätas utan något annat vilket 
resulterar i att fenomenet som undersökt inte kan kopplas till resultatet (Collis & Hussey, 
2014, s. 53).  

Reliabilitet handlar om noggrannhet och precision i studien som Collis och Hussey (2014, 
s. 52-53) skriver. Vid en hög reliabilitet finns det inga skillnader eller så torde dessa bli så 
om studien skulle göras om på nytt med en ny situation. Vid låg reliabilitet blir det svårt 
att få samma resultat om studien görs om på nytt. Som Collis och Hussey (2014, s. 53) 
skriver tenderar reliabilitet som ett sanningskriterium att sakna relevans i en 
interpretativistisk studie eftersom reliabilitet snarare hör ihop med positivism än 
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interpretativism. Detta är en anledning till att det finns andra sanningskriterier för en 
interpretativistisk studie, speciellt för reliabilitet.  

Vad gäller sanningskriteriet replikerbarhet förklarar Bryman och Bell (2017, s. 68) att 
replikerbarhet handlar om huruvida en studie kan replikeras (upprepas) vid ett senare 
tillfälle eller av en annan forskare och då erhålla samma eller liknande resultat som den 
ursprungliga studien. Det är här viktigt att betänka både helhet och detaljer för att på så 
sätt göra studien replikerbar (Bryman & Bell, 2017, s. 68). Collis och Hussey (2014, s. 53) 
poängterar vikten vid att kunna replikera studien vid ett positivistiskt paradigm.  

Det huvudsakliga syftey med studien är som tidigare nämnt att undersöka i vilken 
utsträckning revisorn har förtroende den information som ett företag presenterar i sin 
hållbarhetsrapport samt att undersöka i vilken utsträckning den påverkar 
riskbedömningen. Med hänsyn till detta kommer studie utgå ifrån kvantitativa 
sanningskriterier eftersom en kvantitativ forskningsstrategi tillämpas. De kvantitativa 
sanningskriterierna kommer därför att ge en bättre möjlighet att analysera reliabiliteten 
och validiteten i studiens mätinstrument för att på så sätt kunna argumentera för i vilken 
utsträckning studiens resultat är giltiga (validitet), tillförlitliga (reliabilitet) och huruvida 
studien är replikerbar på en annan situation (replikerbarhet).   

2.5 PERSPEKTIV 

Utifrån syftet är det intressenten som ligger i fokus för denna studie. Som tidigare nämnt 
har rollen hos revisorn vuxit fram som ett sätt att reducera risken för att information som 
företagsledningen lämnar är felaktig eller missvisande. Revisorn spelar således en viktig 
roll i näringslivet genom att utgöra en säkerhet för intressenten genom att minska 
informationsasymmetrin mellan företagsledning och intressent. Perspektivet i denna studie 
blir således utifrån intressenten då det är denna som förmodligen drar mest nytta av den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Revisorn agerar i detta fall en källa till data och ska 
därför inte förväxlas som studiens perspektiv.  

2.6 LITTERATURSÖKNING  

Innan litteratursökningen påbörjades identifierades några viktiga nyckelbegrepp som har 
legat till grund för litteratursökningen. Anledningen till detta var att finna 
forskningsbidraget med studien samt att fastställa de avgränsningar som krävdes för att 
möjliggöra en forskningsbar problemformulering. Eftersom den lagstadgade 
hållbarhetsrapporteringen aktualiserar studien togs nyckelbegreppen fram genom en 
“brainstorming-session” med hållbarhetsrapporten som utgångspunkt. Brainstormingen 
resulterade i nyckelbegreppen hållbarhet, revision, riskbedömning, information och 
förtroende.  

Internet har främst används för litteratursökningen inom studiens forskningsområden. 
Hållbarhet är ett högaktuellt ämne som diskuteras inom många olika områden. Därför har 
sökningen om hållbarhet främst gjorts via databasen Business Source Premier för att finna 
relevant material som behandlar hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv. När inget 
lämpligt material funnits via Business Source Premier har Umeå Universitetsbibliotekets 
söksida samt Google Scholar använts som komplement. Litteratursökning innefattar även 
en del tryckta böcker. De flesta böcker är studentlitteratur om vetenskaplig metodik och 
revision som ingått i Civilekonomprogrammets kurslitteratur som författarna haft sen 
tidigare. De böcker författarna inte haft sen tidigare har funnits via sökning i Umeå 
Universitetsbiblioteks databas. 
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Då studien är skriven på svenska samt att den lagstadgad hållbarhetsrapporteringen berör 
Sverige har litteratursökningen har fokus legat på att finna relevant och lämpligt svenskt 
material till studien. Men då hållbarhetsrapportering är ett relativt nytt forskningsområde 
har det inte varit möjligt att finna tillräckligt med material på svenska. En litteratursökning 
med engelska begrepp här därför utförts vilket resulterade i betydande större mängd 
material. Litteratursökningen gällande risk och förtroende har även den främst gjorts via 
databasen Business Source Premier med de andra sökfunktionerna som komplement. De 
valda sökorden är sammanställda i bilaga 1. Dessa sökord användes var för sig och ibland 
i kombination med varandra för att utöka sökningen.  

För att sålla ut vilka artiklar att inkludera valdes i ett första steg att läsa artikelns 
sammanfattning för att få en förståelse om vad artikeln handlade om. Om artikeln ansågs 
relevant har ett andra steg inneburit att läsa inledning, slutsats och diskussion för att hitta 
information som var lämplig till studien. Denna metod gjorde att mycket litteratur kunde 
granskas på effektivt sätt för att säkerställa att få tillräckligt med litteratur till studien. För 
att säkerställa artiklarnas trovärdighet har en avgränsning att endast inkludera artiklar som 
är ”Peer-reviewed” d.v.s. expertgranskade utförts. I Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor 
finns en funktion som tydligt visar om artikeln är expertgranskad. Business Source 
Premier har även dem en funktion som begränsar sökningen till att endast innefatta 
expertgranskade artiklar. I de fall en osäkerhet uppstått gällande artikelns trovärdighet har 
Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor använts för att ta reda på om artikeln är 
expertgranskad eller inte. Metoden innebär att studiens litteratur är till största del av hög 
trovärdighet. 

2.7 KÄLLKRITIK  

För att säkerställa artiklarnas trovärdighet är det viktigt att utföra en källkritisk kontroll av 
litteraturen. Detta kan säkerställas genom att utgå ifrån fyra ställda krav på litteraturen: 
äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav. Äkthetskravet innebär att 
författaren måste säkerställa att den litteratur som används faktiskt är äkta, dvs. inte 
förfalskad. Vidare är det viktigt att forskaren i sin forskning uppfyller oberoendekravet 
genom att utgå från oberoende källor dvs. primärkällor som inte har riskerat att blivit 
förvrängt eller snedvridet. En sekundärkälla kan riskera att ge forskaren en felaktig 
utgångspunkt till följd av att informationen har blivit vinklat och förändrat. Ett tredje krav 
att kontrollera är färskhetskravet. Det innebär att forskaren i så stor utsträckning som 
möjligt utgår ifrån litteratur som är nyligen publicerad och uppdaterad. Det sista kravet att 
ta i beaktning är samtidighetskravet. Det innebär att forskaren fastställer att den litteratur 
som används har nära anknytning i tid till det den ämnar presentera. Ejvegård menar på att 
det finns risk för att en källa är felaktig om händelsen den ämnar beskriva förekom 
betydligt tidigare än källans publicering (Ejvegård 2009, s. 71-73). 

Studiens litteratur består till största del av expertgranskade artiklar publicerade i olika 
tidskrifter. Vidare återfinns även förslag från regeringen, böcker som främst berör 
vetenskaplig metodik men även information från olika organisationers webbsida. Samtliga 
av studiens artiklar är expertgranskade och hämtade via Business Source Premier, Umeå 
Universitetsbibliotek eller Google Scholar.  

I studien har begränsningar försökts gjorts till att innefatta nyligen publicerade artiklar för 
att säkerställa färskhetskravet. Eftersom hållbarhetsrapportering är ett relativt nytt 
fenomen har fokus legat på att utgå från nytt och relevant litteratur i detta avseende. I vissa 
fall har detta inte varit möjligt. Exempelvis Elkington (1997) som lyfter fram begreppet 
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”Tripple bottom line”. Denna artikeln har ändå inkluderats då skapar en förståelse för hur 
hållbarhetsrapportering har utvecklats fram till idag. De artiklar som använts i studien 
kommer från olika tidskrifter för att säkerställa dess oberoendekrav och äkthetskrav. De 
flesta av artiklarna är publicerade i tidskrifter inom företagsekonomiska ämnen såsom: 
Journal of Marketing, British Journal of Management, Journal of accounting and 
Economics, Accounting Review, Internationell Business Review, A Journal of Practice & 
Theory, Journal of Financial Economics. 

Den litteratur som berör förtroende består av en del äldre artiklar. Detta på grund av att det 
inte gick att finna lämpligt och relevant material i nyligen publicerade artiklar. Artiklar 
som förklarar förtroende på generell nivå visade sig vara svåra att komma över. De 
nyligen publicerade artiklar som gick att finna gällande förtroende placerade förtroende i 
en kontext som gjorde det svårt att applicera på denna studie. Av den anledningen har 
äldre källor med en bredare beskrivning och förklaring av förtroende använts som gör det 
möjligt att applicera begreppet på andra kontexter. Även dessa artiklar är publicerade i 
tidskrifter som exempelvis: Organization Science, Academy of Management Review, 
Psykisk hälsa, Annual Review of Political Science, Journal of Experimental Social 
Psychology. 

Gällande studiens elektroniska källor har fokus legat på att fastställa vem som är ansvarig 
utgivare av källan och i samtliga fall har egen bedömning av källan gjorts. Ansvarig 
utgivare för de elektroniska källorna utgjorde föreningar, standardiseringsorgan och 
program som för författarna var välkända sen innan. En bedömning gällande om källan 
ansågs betrodd eller inte gjordes med hänsyn till källans renommé. Exempelvis är FAR, 
ett svenskt standardiseringsorgan som verkar för att främja revision och redovisning och 
GRI, det största internationella standardiserade ramverk för att hållbarhetsrapportera. 
Samtliga av studiens elektroniska källor bedöms vara betrodda källor. 

De flesta böcker som har använts i studien är främst studentlitteratur som berör teoretisk 
och praktisk metodik. Ett undantag är Eilifsen et al. (2014) som används som 
studentlitteratur inom revision på avancerad nivå vid Umeå Universitet. Boken har 
använts för att skapa en förståelse för revision och riskbedömning. Alla böcker har gått att 
återfinna via Umeå Universitetsbibliotek och bedöms som betrodda källor. 

2.8 ETISKA ASPEKTER 

Collis och Hussey (2014, s. 30) menar på att etik är de moraliska värderingarna som kokar 
ned till en uppförandekod. Forskningsetiken spinner vidare på detta koncept där Collis and 
Hussey (2014, s. 30) beskriver det som hur forskningen genomförs och hur forskaren 
väljer att redogöra för studiens resultat.  

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som främjar forskning inom Sverige 
(Vetenskapsrådet, 2016). I Vetenskapsrådets publikation för forskningsetiska aspekter 
beskrivs de etiska riktlinjer som god forskning skall följa (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). 
Dessa riktlinjer, kallade individskyddet, ska vägas mot forskningskravet som innebär att 
individer och samhälle har legitima krav på att forskning ska ske och att den bedrivs för 
att främja värdefulla insikter (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Vetenskapsrådet (2002) har 
tagit fram ett ramverk som beskriver de forskningskrav som råder och bör tillämpas på 
forskning inom bland annat samhällsvetenskapliga studier. Vad gäller det så kallade 
individskyddet skriver Vetenskapsrådet (2002, s. 6) att detta omfattas av de fyra 
huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. Med informationskravet menas att forskaren ska upplysa om studiens 
syfte till de delaktiga i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Med samtyckeskravet menas 
att de delaktiga i studien ska ha gett sitt godkännande att delta i denna. 
Konfidentialitetskravet säger att alla uppgifter om de delaktiga i studien och/eller som på 
något sätt omfattas av studien ska behandlas med konfidentialitet och uppgifterna ska 
förvaras på säkert sätt. Nyttjandekravet säger att den information om individer som erhålls 
i en studie endast får användas i forskningssyfte.  

Två etiska aspekter som det läggs särskild vikt vid är frivilligt deltagande samt anonymitet 
och konfidentialitet. Med anonymitet menas att deltagarna i studien inte kan avslöjas. 
Namn på personer eller företag får därför inte vara med. Konfidentialitet betyder att 
information som deltagaren lämnar inte kan kopplas samman med personen eller 
företaget. Frivilligt deltagande handlar om, som namnet antyder, att deltagare i studien 
inte får tvingas till att delta utan måste själva få välja om de ska delta eller ej. Till sist är 
det viktigt att inte vålla skada på deltagaren vare sig fysiskt eller psykiskt eftersom detta är 
dels oetiskt men kan även leda till juridiska följder (Collis & Hussey, 2014, s. 32-33).  

De etiska dilemman som kan förekomma vid insamlande av data som; anonymitet och 
konfidentialitet, informerat samtycke, värdighet samt publicering. Anonymitet och 
konfidentialitet i detta sammanhang innebär att informationen som fås från deltagaren kan 
härledas till kriminell aktivitet eller annat oetiskt beteende eller aktivitet. Informerat 
samtycke innebär att deltagaren får information om vad studiens syfte är. Vad som kan 
ställa till problem är ifall syftet avslöjar studien i för stor utsträckning vilket kan leda till 
att deltagaren väljer att svara på ett sätt som de annars inte gjort. Detta kan skapa problem 
då insamlade data inte kan anses lika giltig. Värdighet i en etisk kontext handlar om att 
inte utnyttja maktställningen mellan forskare och deltagare på ett sätt som kan få 
deltagaren att känna sig tvingad till att lämna känsliga uppgifter eller på annat sätt göra 
deltagaren till åtlöje. Till sist tar Collis och Hussey upp publikationer där de menar på, ur 
ett etiskt perspektiv, att en studie inte får försköna de verkliga resultaten av studien eller 
plagiera andra studier (Collis och Hussey, 2014, s. 33-34). 

Värt att tillägga vad gäller samtyckeskravet är formen av samtycke som finns i form av 
explicit eller implicit. Med explicit menar vi är att uttryckligen kommunicera något och 
implicit är att något är underförstått. Ett exempel på explicit och implicit inom en 
forskningsstudie är att uttryckligen medge sitt samtycke till att delta i studien och implicit 
blir då att delta i studien utan att uttryckligen gå med på att delta.  

Valet av att använda monetära incitament för att öka svarsfrekvensen kan skapa skevheter 
i resultatet. I och med att det är låga monetära belopp som går till donation om en i 
rampopulationen väljer att delta i undersökning så borde det inte påverka resultatet i någon 
större utsträckning. Eftersom en totalundersökning har ämnats att göras så kommer 
eventuella skevheter i vilka respondenter som deltar att jämna ut sig och därmed inte 
skapa snedvridna resultat.  

Författarna har tagit hänsyn till de etiska aspekterna inom forskningen då det är en viktig 
del i forskningsprocessen, från start till resultat. I enlighet med konfidentialitetskravet har 
personuppgiftslagen (PuL) följts. Enligt personuppgiftslagen (PuL) måste all forskning 
som behandlar personuppgifter anmälas till pulo@umu.se. Vi följde detta krav och 
anmälde de personuppgifter vi använt. Detta kunde vi göra genom bland annat websurvey 
som har funktionen “anonyma svar” som gör att svaren som respondenten lämnar inte kan 
härledas till respondenten i fråga. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I det här kapitlet redogörs studiens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en 
introduktion till tidigare forskning inom ämnesområdet. Vidare presenteras de valda 
teorierna som ligger till grund för hypoteserna och en förklaring av hur hållbarhetslagen 
aktualiserar studien lyfts fram. Kapitlet avslutas med en sammankoppling av teorierna 
vilket mynnar ut i studiens hypoteser.  

3.1 TIDIGARE FORSKNING 

Det huvudsakliga syftet med studien är att försöka fastställa i vilken utsträckning revisorn 
har förtroende för informationen som presenteras i hållbarhetsrapporten samt att 
undersöka i vilken utsträckning det påverkar revisorns riskbedömningsprocess. Det 
sekundära syftet har varit att undersöka i vilken utsträckning revisorns förtroende för 
informationen och dess påverkan på revisorns riskbedömningsprocess skiljer sig mellan 
om hållbarhetsrapporten är upprättad enligt ett standardiserat ramverk eller inte. Med detta 
i åtanke har fokus legat på att söka tidigare forskning inom området. En tidigare studie av 
Byues et al. (2013) har funnits som belyser hur hållbarhetsrapportering påverkar revisorns 
riskbedömningsprocess. Denna studie skiljer sig dock från Byues et al. (2013) i det 
avseende att denna studie även inkorporerar begreppet förtroende.  

Ingen studie har funnits som visar på revisorn förtroende för informationen i 
hållbarhetsrapporten samt dess påverkan på riskbedömning. Det indikerar på att denna 
studie är först med det. Studiens teoretiska mål är således att fylla det kunskapsgap som 
råder.  

Byues et al. (2013, s. 25) har genomfört en studie där de undersöker om hur 
revisionskostnaden skiljer sig för ett företag som hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI 
med ett företag inom samma bransch som inte hållbarhetsrapporterar. De menar på att 
genom att titta på hur revisionskostnaden skiljer sig mellan företag som 
hållbarhetsrapporterar och företag som inte hållbarhetsrapporterar går det att dra slutsatser 
om hur riskbedömningsprocessen påverkas. Byues et al. (2013, s. 32) menar på att 
riskbedömningsprocessen påverkar omfattningen av revisionsarbetet och har således en 
påverkan på revisionskostnaden. Byues et al. (2013, s. 32) fann att ett företag som 
hållbarhetsrapporterar tenderar att ha högre revisionskostnader till följd av att en revisorer 
måste granska ytterligare information. Byues et als. studie har legat till grund för att skapa 
en förståelse för hur riskbedömningsprocessen kan påverkas av hållbarhetsrapportering.  

Eilifsen et al. (2014, s. 17) menar på att en revisionsprocess består utav olika 
sammanhängande faser för att revisorn ska kunna komma fram till en rimlig 
revisionsberättelse. Denna litteratur har använts för att skapa en förståelse för hur 
revisionsprocessen går till från accepterandet av en klient ned till revisionsberättelse som 
är revisorns slutliga produkt. Vidare behöver läsaren, för att kunna ta del av studiens 
analys, förstå hur en revisionen går till och vilka aspekter och faktorer som revisorn måste 
ta i beaktning vid en revision. Vidare har Eilifsen et al. (2014) använts för att skapa en 
förståelse för hur revisionsrisken är uppbyggd och hur den påverkas av 
riskbedömningsprocessen. 

Cuadrado-Ballesteros et al. (2017, s. 1141) har utfört en studie där de har utgått ifrån en 
kvantitativ forskningsstrategi och ett urval om 740 publika företag mellan perioden 2007-
2014 och undersökt om hållbarhetsrapportering kan påverka informationsasymmetri 
genom att stärka precisionen av resultatprognoser. Vidare undersöker Cuadrado-
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Ballesteros et al. (2017, s. 1141) om en oberoende försäkran av hållbarhetsrapporten 
påverkar informationsasymmetrin samt om graden av försäkran har en påverkan. 
Cuadrado-Ballesteros et al. (2017, s. 1154) fann bevis på att en hållbarhetsrapport som 
erhåller en hög nivå på försäkran minskar informationsasymmetrin. En försäkran utförd av 
en professionell redovisningskonsult tenderar att reducera informationsasymmetrin 
ytterligare jämfört med en försäkran utförd av en icke-professionell redovisningskonsult. 
Cuadrado-Ballesteros et al. (2017, s. 1154) lyfter fram att detta talar för att 
redovisningskonsulter på BIG-4 utgör en god försäkran på hållbarhetsrapporter. Med det 
som bakgrund kan studiens avgränsning till att endast innefatta BIG-4 revisorer styrkas 
ytterligare. Utifrån Cuadrado-Ballesteros et als. studie fås en indikation på att BIG-4 
revisorer kan antas ha den kunskap som krävs för att delta i studien. Vidare har Cuadrado-
Ballesteros et als. studie använts för att skapa en förståelse för hur hållbarhetsrapporten 
påverkar informationsasymmetrin.  

Riskbedömningsprocessen fungerar som ett sätt för revisorn att minska risken för att ett 
väsentligt fel inte blir upptäckt (Eilifsen et al., 2014, s. 100). Som problembakgrunden 
beskriver utgör revisorn en försäkran för intressenten och minskar 
informationsasymmetrin mellan företagsledning och intressenter. Med det som grund blir 
utgångspunkten att om en hållbarhetsrapport används för att inhämta information till 
riskbedömningsprocessen bör den även påverka informationsasymmetrin mellan 
företagsledning och intressent.    

Dienes et al. (2016) genomförde en omfattande studie där tidigare forskning om 
hållbarhetsrapportering granskats för att finna de bakomliggande drivkrafterna till att 
hållbarhetsrapportera. I Dienes et als. (2016, s. 172) forskning har 316 studier som berör 
ämnet hållbarhetsrapportering granskats. Hållbarhetsrapportering är ett brett begrepp och 
det finns många åsikter om vad det egentligen är. För att undvika att resultatet av 
granskningen misstolkades har studier som beskriver hållbarhetsrapportering utifrån ett 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv (Dienes et al., 2016, s. 155) endast 
granskats. Detta går i linje med vad Elkington (1997) lanserade som begrepp TBL 
”Tripple Bottom Line”. Dienes et al. (2016, s 168) visar på att det finns en tydlig koppling 
mellan större företag och hållbarhetsrapportering och att det kan vara en av anledningar 
till att det förekommer fler frivilligt upprättade hållbarhetsrapporter bland större företag. 
Vidare skriver Dienes et al. (2016, s.170) att tidigare forskning visar på synlighet i media 
har en koppling till hållbarhetsrapportering. Det kan bero på att företag som får stort 
medialt utrymme riskerar att drabbas av dålig publicitet och använder hållbarhetsrapporten 
som ett verktyg för att minimera den risken. Slutligen fann Dienes et al. (2016, s. 17) att 
tidigare forskning visar på indikationer på att ägarstrukturen påverkar i vilken grad ett 
företag väljer att publicera en hållbarhetsrapport. Dienes et als. studie har skapat en 
förståelse för vilka de bakomliggande drivkrafterna för en hållbarhetsrapportering kan 
vara. 

 
Dhaliwal et al. (2015) presenterar en studie publicerad i “The accounting review” där de 
har undersökt vilka fördelar som finns för företag som på frivillig basis väljer att publicera 
rapporter inom CSR. Då studien är utförd i USA där hållbarhetsrapportering inte är 
lagstadgat har Dhaliwal et al. för att minimera att CSR-rapporterna skiljer sig åt, grundat 
studien på 213 CSR-rapporter som är publicerade för första gången (Dhaliwal et al., 2015, 
s. 64-65). Studien visar på att företag som väljer att publicera CSR aktiviteter erhåller en 
lägre kostnad för eget kapital och att anledningen till att publicera en frivillig CSR-rapport 
i många fall grundar sig i en hög kostnad för eget kapital året innan (Dhaliwal et al., 2015, 
s. 59). Dhaliwal et al. (2015, s. 63) argumenterar för att CSR-rapporter erbjuder 
investerare mer information och de kan således göra bättre prognoser. Dhaliwal et al 
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(2015, s. 61) menar vidare på att CSR är ett fundament för att kunna bedriva långsiktig 
och strategisk hållbarhet. Denna studie har utgått bidragit till att skapa en förståelse 
hållbarhetsrapportens potentiella fördelar.  

3.2 REVISIONENS ROLL 

Eilifsen et. al. (2014, s. 12) definierar revision enligt följande;  

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence 
regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of 
correspondence between those assertions and established criteria and communicating the 
results to interested user”  

Med en systematisk process menar Eilifsen et al. att revisorn måste vara noggrann i sin 
planering av revisionen samt att revisionen är både ingående och tillräcklig för att ge 
revisorn en åsikt om företagets finansiella ställning. För att revisionen ska vara ingående 
och tillräcklig ställer det krav på revisorn att på ett objektivt sätt skaffa sig tillräckligt och 
relevant bevis om händelser av ekonomisk karaktär. Vidare har revisorn skyldighet att 
säkerställa att den finansiella informationen är upprättad i enlighet med befintliga lagar 
och ramverk, och slutligen presentera sin åsikt och granskning för intressenter (Eilifsen et 
al., 2014, s. 12).  

Efterfrågan för revision har vuxit fram för att fungera som en trygghet för intressenten 
gällande påståenden som ett företags ledning lämnar om händelser av ekonomisk karaktär 
(Eilifsen et al., 2014, s. 5). För att säkerställa att det finns tillräckligt många revisorer för 
att klara av att leva upp till efterfrågan finns Revisorsinspektionen vars ansvarsområde är 
utveckla god redovisningssed samt god revisionssed och utfärda auktorisationer för 
revisorer (Revisorsinspektionen, u.å.,b). För att skapa förtroende för revisorer i 
näringslivet och bidra till att revisorerna klarar av att utöva sin roll som extern granskare 
finns FAR (2017a). FAR (2017c) menar att trovärdigheten om ett företags finansiella 
rapporter ökar till följd av ett en extern part granskar och utvärderar ifall några väsentliga 
felaktigheter finns. Med väsentlig menar Eilifsen et al. (2014, s. 14) att det är ett fel eller 
ett utelämnande av information som är stort nog för att påverka ett ekonomiskt beslut av 
en intressent. En revision ska utföras i enlighet med revisionslagen (SFS 1999:1079). Där 
framgår bl.a. revisorns skyldigheter i form av oberoende, tystnadsplikt, upplysningsplikt 
samt att granskning ska utföras enligt god revisionssed. Som ett verktyg för revisorer 
lanserar FAR varje år ”Samlingsvolym Revision” som innehåller de regelverk som krävs 
för att revisionen ska kunna utföras enligt god revisionssed (FAR, 2017d). Utgåvan 
grundar sig i de internationella erkända standarderna (ISA) som är upprättade av 
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). IAASB är ett 
internationellt standardiseringsorgan som verkar oberoende samt genom att sätta 
högkvalitativa standarder, tjänar för det allmänna intresset (IAASB, 2018; Eilifsen et al., 
2014, s. 43). Fagerström och Hartwig (2016) menar att en standardisering av en den 
finansiella rapporteringen är anledningen till att den kan bli reviderad och att 
standardiseringen skapar en enhetlig och transparent rapportering och blir till följd även 
jämförbar mellan företag. 

3.2.1 REVISIONSPROCESSEN 

En revisionsprocess består av sju olika faser som måste beaktas (Eilifsen et al., 2014, s. 
17). Som tidigare nämnt är det viktigt att få en grundläggande förståelse för 
revisionsprocessen för att kunna ta del av studiens resultat och analys. Detta är 
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anledningen till att revisionsprocessen är en del av det teoretiska ramverket. Vad gäller 
revisionsprocessen lyfts det mest väsentliga fram. 

Den inledande fasen i en revisionsprocess behandlar huruvida en revisionsbyrå ska 
acceptera ett nytt revisionsuppdrag eller förlänga ett redan befintligt revisionsuppdrag. I 
denna fas ligger fokus främst på att bedöma företagets integritet samt bedöma vilka risker 
som accepterandet av ett revisionsuppdrag medför. Eilifsen et al. (2014, s. 17) menar att 
en revisor som antar ett uppdrag där företagets integritet inte bedöms vara av hög grad 
löper större risk för att missa ett väsentligt fel. En revisionsbyrå måste därför utföra en 
noggrann undersökning om vilka risker en klient medför och endast anta uppdraget om 
riskerna bedöms tillräckligt låga (Eilifsen et al., 2014, s. 69).  

Efterföljande fas är en mer förberedande revisionsfas där fokus ligger på uppdragets 
engagemang. Det innebär att etablera uppdragets omfattning i form av tid och resurser och 
kommunicera detta till klienten samt säkerställa att revisorn uppfyller uppdragets 
kompetenskrav och oberoende (Eilifsen et al., 2014, s. 17). Enligt revisionslagen (SFS 
1999:1079) ska en revisor ha den kompetens som krävs för att fullgöra ett uppdrag med 
hänsyn till klientens olika förhållanden. För att säkerställa att revisorn uppfyller 
uppdragets kompetenskrav utförs en preliminär bedömning av företagets potentiella 
affärsrisker, hur företaget utövar en kontroll av dessa affärsrisker, samt etablerar en 
förståelse om företagets verksamhet i form av art och omfattning (Eilifsen et al., 2014, s. 
18). 

Efter den förberedande revisionsfasen kommer en mer ingående planeringsfas där fokus 
ligger på att etablera en mer detaljerad revisionsstrategi och bestämma nivå på vad som är 
en väsentlig felaktighet i finansiella rapporten (Eilifsen et al., 2014, s. 19). Planeringsfasen 
kännetecknas av att revisorn lägger störst vikt vid att planera för hur revisionen blir så 
effektiv som möjligt utan att riskera revisionskvalitén. Med effektivitet menas att 
revisionen inte blir onödigt omfattande. Eilifsen et al. (2014, s. 75) menar på att det 
uppnås genom att göra en mer ingående bedömning av företagets affärsrisker för att 
lokalisera vart det kan finnas risk för fel. Det innebär en bedömning av företagets 
omgivning och miljö, dvs vilken bransch företaget är verksam inom. Det görs för att skapa 
sig en förståelse för vilka väsentliga fel som är vanligast förekommande inom branschen 
för att på så viss kunna adressera extra fokus där det kan förekomma väsentliga fel. Som 
tidigare nämnt innebär ett väsentlig fel ett fel eller ett utelämnande av information som är 
stort nog att påverka ett ekonomiskt beslut för en intressent. Nivån på vad som är 
väsentligt i en revision bestäms i planeringsfasen. Nivån sätts utifrån revisorns 
professionella bedömning och utifrån en riskbedömning (Eilifsen et al., 2014, s. 82).  

Planeringsfasen följs upp av en undersökning av företagets interna kontrollsystem för att 
bedöma hur företaget kan upptäcka, förhindra och korrigera väsentliga fel (Eilifsen et al., 
2014, s. 19). Vid bedömning av ett företags interna kontrollsystem måste revisorn, enligt 
revisionsstandard, ta i beaktning COSO’s fem komponenter (Eilifsen et al., 2014, s. 189).  
Det interna kontrollsystemet utgörs enligt ramverket COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) Internal control – Integrated framework av 
fem komponenter att ta hänsyn till (Eilifsen et al., 2014, s. 176-177). De fem komponenter 
är (1) kontrollmiljö, (2) företagets riskbedömningsprocess, (3) kontrollaktiviteter, (4) 
information och kommunikation samt (5) övervakning av kontrollen (Eilifsen et al., 2014, 
s. 178). Den första komponenten behandlar den mer övergripande kontrollen i form 
struktur och processer som sätts av företagsledningen och genomsyrar vilken kontroll 
verksamheten som helhet eftersträvar. Vidare behövs en förståelse för hur företagets egna 
riskbedömningsprocess eftersträvas där fokus ligger främst på att bedöma hur företaget 
jobbar med att analysera risker som finns inom branschen och hur man anpassar sig efter 



 

 

 

21 

dessa för att nå uppsatta mål. Revisorn behöver även en förståelse om vilka typer av 
kontrollaktiviteter som företaget tillämpar, hur företaget kommunicerar dessa till övriga 
anställda inom sin verksamhet samt hur dessa kontrollaktiviteter övervakas och utvärderas 
för att säkerställa att de fungerar (Eilifsen et al., 2014, s. 178).  

När planeringsfasen är färdig och med en förståelse om företagets interna kontrollsystem 
går revisionen in i en granskningsfas. Granskningsfasen utgör i många revisioner den 
största tiden av revisionsprocessen och är den fas där revisionsförfarandet står i fokus.  
Revisionsförfarandet innebär att revisorn på ett objektivt sätt, med hjälp av valda 
revisionstester inhämtar tillräcklig mycket bevis för att kunna göra en utvärdering och 
bedömning om företagets finansiella rapporter (Eilifsen et al., 2014, s. 19).  

När revisionstesterna är utförda efterföljs en utvärderingsfas. I denna fas ligger fokus på 
att utvärdera om tillräckligt mycket bevis finns för att göra en rimlig bedömning och 
lämna en åsikt om finansiella rapporterna. Om revisorn bedömer att ytterligare bevis 
behövs för att lämna en åsikt måste fler revisionstester att utföras (Eilifsen et al., 2014, 
s.29).  

När revisorn bedömer att tillräckligt med bevis finns för att lämna en åsikt om företagets 
finansiella rapporter avslutas revisionen med en revisionsberättelse (Eilifsen et al., 2014, 
s.20). Revisionsberättelsen kan ses som revisions slutprodukt är och den del av revision 
som intressenten tar del av. När en revisor bedömer att företagets finansiella rapporter är 
upprättade i enlighet med standarder och regelverk och bedömer att inga avvikelser finns 
utfärdar revisorn en ren revisionsberättelse (Eilifsen et al., 2014, s. 590). Om revisorn 
däremot finner att den finansiella rapporten inte är upprättad i enlighet med gällande 
standarder och regelverk, eller det finns andra felaktigheter utfärdar revisorn en oren 
revisionsberättelse (Eilifsen et al., 2014, s. 590).  

3.2.2 RISKBEDÖMNING 

I en revisionsprocess kan en revisor aldrig vara säker på att den åsikt som hen utfärdar 
gällande ett företags finansiella rapporter är korrekt. Det innebär att i alla 
revisionsprocesser finns en revisionsrisk som måste beaktas (Eilifsen et al., 2014, s 96). 
Med revisionsrisk menas risken för att en revisor utfärdar fel åsikt gällande ett väsentligt 
fel, antingen gällande den övergripande finansiell rapporten eller på balanskontonivå 
(Eilifsen et al., 2014, s. 96). Seidel (2017) menar på att det är alla de olika omständigheter 
som finns i en revision som gör att det alltid finns en revisionsrisk. Knechel et al. (2013) 
menar på att det är denna osäkerhet kring informationen som gör att revisionen blir 
ekonomiskt motiverad. Det ställer således krav på revisorn att göra en ingående och 
noggrann granskning både på övergripande nivå och på balanskontonivå för att minimera 
risken att utfärda fel beslut om en finansiell rapport (Eilifsen et al., 2014, s. 97). 

En revisor strävar efter att ha den minsta möjliga revisionsrisken. Därför används ofta 
revisonsrisken som ett sätt att bestämma omfattningen av revisionen. Revisionsrisk består 
enligt Eilifsen et al. (2014, s. 97) av två komponenter (1) RMM (risk of material 
misstatement) och (2) DR (detection risk) vilket är i linje med ISA:s definition av 
revisionsrisk (Munteanu, 2015, s. 96). Dessa två komponenter står i relation till varandra 
och används av revisorn för att bedöma revisionsrisken. Den första komponenten RMM 
grundar sig i utförda riskbedömningar om företaget och är ett mått på risken för att det 
finns ett väsentligt fel. Beroende på vilken nivå som erhållits på RMM sätts nivån på DR 
vilket styr den mängd revision som utförs. DR kan beskrivas som risken för att en revisor 
inte upptäcker ett väsentligt fel. Att komponenterna står i relation till varandra kan således 
förklaras med att när revisorn bedömer att det finns en högre risk för ett väsentligt fel 
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sätter hen en lägre risk för att missa ett väsentligt fel. Det innebär att revisorn måste utföra 
ett mer omfattande revisionsarbete och revisionsrisken kan således hållas på låg nivå 
(Eilifsen et al. 2014, s. 98). 

Eilifsen et al. skriver att en riskbedömningsprocess består utav tre huvudsakliga 
procedurer för att få en ingående förståelse om företaget och dess affärsrisker. Dessa tre 
procedurer innebär att skapa en förståelse om företagsledningens strategier och mål samt 
vilka affärsrisker som hotar företaget. Denna procedur inleds genom att revisorn i ett 
första led inhämtar information av ansvariga inom företaget och på så vis skapar sig en 
grundläggande förståelse för hur olika funktioner och roller fungerar inom företaget. Ett 
andra steg i riskbedömningsprocessen är att utföra analytiska procedurer vilket innebär att 
revisorn utvärderar finansiell information med hjälp av icke-finansiella information för att 
få en indikation huruvida den finansiella informationen är presenterad korrekt eller inte. 
Avslutningsvis görs en mer detaljerad procedur där revisorn inhämtar information genom 
observationer och inspektioner av företaget genom att bl.a. besöka företaget, granska 
dokument och undersöka olika aktiviteter på företaget (Eilifsen et al., 2014, s. 100–101). 
Eilifsen et al. (2014, s. 102) beskriver detta som en dynamisk process som under hela 
revisionsarbetet ska omarbetas och uppdateras beroende på hur förändringar påverkar 
affärsrisken. Att förstå företagets affärsrisker innebär att förstå verksamhetens karaktär, 
vilken bransch företaget är verksam inom och vilka hot som finns samt hur företaget 
jobbar med att kontrollera och förhindra dessa risker (Eilifsen et al., 2014, s. 102). En 
förståelse för företagets affärsrisker är nödvändigt för att revisorn ska kunna bedöma om 
det finns risk till ett väsentligt fel på grund av fel eller av bedrägeri. Genom att välja 
proceduren som ger relevant och pålitlig information så menar Francis (2011, s. 126) att 
revisionskvalitén blir högre.  

Low (2004, s. 203) betonar att effektiviteten av en revision kan påverkas av vilka val som 
görs i riskbedömningen då det kan leda till att revisionsförförandet blir antingen för 
omfattande eller att resurser riktas åt fel håll. Vilka resurser som krävs samt vart de ska 
vara riktade ska styras utifrån revisionsplanen (Eilifsen et al., 2014, s. 75). Vidare skriver 
Eilifsen et al. (2014, s. 97) att omfattningen av revisonsförfarandet är en direkt orsak av 
revisonsrisken. Revisionsrisken är i sin tur beroende av i vilken omfattningen 
riskbedömningen är utförd menar Seidel (2017). Vid en bedömning av en revisonsrisk 
menar Munteanu (2015) att revisorn har som ansvar att göra en omfattande 
riskbedömningen och den måste vara tillräcklig för att kunna avgöra om det finns risk för 
väsentliga fel. Hållbarhetsrapporten innehåller både finansiell och icke-finansiell 
information som företagen måste presentera. Hållbarhetsrapporten bör följaktligen kunna 
fungera som ett komplement i revisorns riskbedömningsprocess då den erbjuder mer 
information om företaget till revisorn. Det är av denna anledning det är relevant att 
undersöka om hållbarhetsrapporten kan fungera som ett sätt att inhämta information till 
revisorns riskbedömningsprocess och i vilken utsträckning den påverkar 
riskbedömningsprocessen.  

3.3 HÅLLBARHET  

För att förstå studiens analys och slutledningar är det viktigt med grundläggande kunskap 
om hållbarhet varför det tas upp i detta kapitel. Vidare tåls det att poängtera vikten av att 
vara införstådd i vad ändringen av årsredovisningslagen innebär eftersom den ligger till 
grund för studien. Företag som ser nyttan med att hållbarhetsrapporterar blir allt fler vilket 
leder till att fler företag väljer att på frivillig basis att hållbarhetsrapportera (Habek & 
Wolniak, 2016, s. 399). Regeringar spelar en avgörande roll i arbetet med att utöka 
hållbarhetsrapporteringen bland företag och forskning visar på en växande trend vad gäller 
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aktiviteter kring reglering av hållbarhetsrapportering (Habek & Wolniak, 2013, s. 46). 
Sverige har kommit långt i sitt arbete med hållbarhetsrapportering vilket mycket kan 
tillskrivas det lagkrav som infördes 2008 där statligt ägda bolag var tvungna att 
hållbarhetsrapportera (Habek & Wolniak, 2013, s. 46). Habek och Wolniak (2016, s. 414) 
fann i sin studie att kvalitén på hållbarhetsrapporter är generellt låg men att den tenderar 
att vara bättre i länder där reglerad hållbarhetsrapportering förekommer.  

Global Reporting Initiative (GRI) har idag en av de internationella standarderna, G4, för 
hur företag ska hållbarhetsrapportera. Tidigare forskning gjord av Habek och Wolniak 
(2016, s. 415) som bygger på data från 2012, visar på att 91% av de hållbarhetsrapporter 
som är upprättade i Sverige är i enlighet med GRI:s riktlinjer. GRI:s riktlinjer G4 
innehåller alla de delar som krävs för att kunna uppfylla de krav som den nya lagstadgade 
hållbarhetsrapporteringen kräver (Proposition 2015/16:193, s. 68). Att rapportera enligt 
G4 innebär att företag tvingas ta ställning till både finansiell och icke-finansiell 
information med hänsyn till företagets sociala-, ekonomiska och miljömässiga påverkan. 
Det skapar en transparent rapportering som är till nytta för intressenterna (GRI, u.å.,b). 
Hållbarhetsrapporten skapar en möjlighet för intressenter att utvärdera och bedöma vilka 
typer av aktiviteter som företaget utför för att reducera sin påverkan (GRI, u.å.,b). Vidare 
ges intressenten en insyn i hur företaget förväntas tackla de risker som företaget möter 
både på övergripande strategisk nivå och på operativ nivå och vem ska hållas ansvarig för 
olika aktiviteter (GRI, u.å.,b). Det här innebär att det blir tydligare för intressenten vilka 
problem som företaget väntas möta och intressenten kan enklare se fördelar och nackdelar 
med att samarbete med företaget (GRI, u.å.,b). Adams och Zutshi (2004, s. 33) skriver att 
ett företag som ska klara av att attrahera och bibehålla bra personal måste agera på ett 
ansvarsfullt sätt och ställas ansvariga för dess sociala och miljömässiga påverkan.  

Ur hållbarhetsrapporteringen har hållbarhetsredovisning vuxit fram som ett sätt att för 
företag att bli ansvariga för sitt hållbarhetsarbete och kunna påvisa de risker som är 
förenliga med hållbarhetsfrågorna (Fagerstrom, et al., 2017, s. 48). Fagerstrom et al. 
(2017, s. 45) menar på att riskbedömning ur ett intressentperspektiv ska vara central i 
hållbarhetsredovisningen och att hållbarhetsredovisningen bygger på riskindikatorer. Med 
det menas att informationen sträcker sig längre än bara risker ur ett ekonomiskt perspektiv 
och belyser även sociala och mänskliga-, miljö- och tekniska perspektiv. Det gör att 
information blir användbar både för företagsledning och intressenter och är 
utgångspunkten i en hållbarhetsredovisning (Fagerstrom et al., 2017, s. 50). Elkington, 
(1997) lanserade som ett komplement begreppet “Triple Bottom Line” vilket bygger på att 
företag inte bara beaktar ekonomiska resultat utan även sociala och miljömässiga.  

Med utgångspunkt i att GRI möjliggör en transparent hållbarhetsrapportering där 
intressenten ges en möjlighet till insyn i företaget borde revisorn kunna dra nytta av 
hållbarhetsrapporten. Som tidigare nämnt måste revisorn utföra en riskbedömningsprocess 
för att bedöma risken om ett väsentligt fel finns. Det gör revisorn bl.a. genom att få en 
förståelse om företaget strategiska mål och dess affärsrisker (Eilifsen et al., 2014, s. 100). 
Hållbarhetsrapporten bör således kunna vara en informationskälla i 
riskbedömningsprocessen. Av den anledningen är en frågeställningen huruvida 
hållbarhetsrapporten påverkar riskbedömningen relevant.  

3.4 FÖRÄNDRING AV ÅRSREDOVISNINGSLAGEN  

Till följd av EU:s ändringsdirektiv som gäller från och med 1 januari 2017 måste större 
företag och företag av allmänt intresse att upplysa omgivningen och intressenter om deras 
hållbarhetsarbete i en hållbarhetsrapport. Lagkravet väntas omfatta ca 1600 företag 
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(Propositionen 2015/16:193, s. 57). Vilka gränsvärdena är för vad som räknas som ett 
större företag är presenterat i problembakgrunden (avsnitt 1.1).  

De nya bestämmelser som infördes i ändringsdirektivet har anpassats för att passa in i den 
svenska lagstiftningsstrukturen och för att beakta svenska intressen. De nya 
bestämmelserna har införts i årsredovisningslagen (Propositionen 2015/16:193, s. 40). 
Grunden till hållbarhetslagen är att föra hållbarhetsutvecklingen framåt och skapa en 
hållbar ekonomi där företag kan bidra till samhällets bästa och verka på ett sätt som går i 
linje med Brundtlandkommissionens rapport (Propositionen 2015/16:193, s. 41-42). Det 
finns även ett växande intresse hos intressenter att ta del av hållbarhetsarbete då fler ser 
nyttan med hållbarhetsrapportering (Habek & Wolniak, 2016, s. 417 ). Dienes et al. (2016, 
s. 172) diskuterar att orsaken till att fler företag väljer att hållbarhetsrapportera kan vara ett 
resultat av att företags omvärldsbevakning där företag studerar konkurrerande 
verksamheters beteende. Dienes et al. (2016, s. 172) diskuterar vidare att om en 
konkurrent väljer att hållbarhetsrapportera uppstår en förväntan från samhället att 
företaget själva ska hållbarhetsrapportera. De bestämmelser som följer av EU:s 
ändringsdirektiv är dock inte i linje med vad Propositionen (2015/16:193, s. 42) menar 
krävs för att hållbarhetsrapporteringen ska föra utvecklingen framåt i Sverige. På grund av 
bl.a. dessa anledningar har lagförslagets anpassats och utformats i enlighet med vad 
redovisningsdirektivet anser är ett stort bolag för att säkerställa att fler bolag omfattas av 
rapporteringskravet (Propositionen 2015/16:193, s. 42).  

Den 26:e oktober 2016 beslutade riksdagen att formellt godkänna det lagförslag som 
regeringen har lämnat (Protokoll, 2016/17:21, s. 85; Riksdagsskrivelse, 2016/17:25). Det 
innebar bl.a. en ändring av Årsredovisningslagen (SFS 2016:947). Ändringen av 
Årsredovisningslagen innebar bl.a. att det tillkom åtta stycken nya paragrafer varav 6 
kapitalet §10-14 är det som aktualiserar studien (SFS 2016:947). Nedan lyfts 12§, 6 
kapitlet årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) fram för att skapa en förståelse för hur 
hållbarhetsrapporten aktualiserar studien. 

I årsredovisningslagen 12 § står det att: Rapporten ska ange; 

Ø företagets affärsmodell,  
Ø den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden 

som har genomförts, 
Ø resultatet av policyn,  
Ø de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet 

inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster 
som sannolikt får negativa konsekvenser,  

Ø hur företaget hanterar riskerna, och  
Ø centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten. 

Som tidigare nämnt består revisionsprocessen av en riskbedömningsprocess där revisorn 
har som skyldighet att skapa sig en förståelse om företaget för att minimera risken att 
åsikten om de finansiella rapporterna är felaktig. Med en tvingande 
hållbarhetsrapportering ställs det krav på att presentera både finansiell och icke-finansiell 
information vilket är mycket av den information som revisionsstandarder kräver att en 
revisor inhämtar. Eilifsen et al. (2014, s. 100) skriver att en revisor måste inhämta 
information om vilka mål och strategier ledning har för ett företag samt förstå risken med 
eventuella väsentliga fel som kan uppstå till följd av det. Det innebär att revisorn har en 
förståelse om företaget och dess miljö och vilka affärsrisker företaget möter (Eilifsen et 
al., 2014, s. 102). Enligt 12§, 6 kapitlet Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ska 
hållbarhetsrapporten innehålla denna information. Följaktligen borde hållbarhetsrapporten 
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kunna användas som informationskälla för revisorn i riskbedömningsprocessen. Detta 
förutsätter dock att den information som presenteras i hållbarhetsrapporten är relevant, 
pålitlig och transparant.  

3.5 AGENT-PRINCIPAL TEORI 

För att tydliggöra studiens utgångspunkt med ett intressentperspektiv används agent-
principal teorin. Agent-principal teorin kan förklara hur förhållandet mellan 
företagsledningen och intressenter fungerar och vilka problem som kan uppstå. Vidare 
presenteras hur revisorns roll har vuxit fram ur det här förhållandet och hur revisorn 
fungerar som försäkran som jobbar på uppdrag för intressenters bästa. 

Jensen och Meckling (1976, s. 308) definierar agentteorin som: 

 “an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) 
engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves 
delegating some decision making authority to the agent”  

Agent-principal teorin grundar sig alltså i att en principal anlitar en agent att utföra en 
handling som faller båda i intresse. Enligt teorin finns det en risk att företagsledningen 
(agenten) behandlar intressenten (principalen) på ett sådant sätt att det inte maximerar 
nyttan för båda parterna.  

I ett publikt bolag ses principalen som aktieägare och utser agenten, dvs. 
företagsledningen som ska utföra den dagliga förvaltningen av verksamheten (Eilifsen et 
al., 2014, s. 5). Principalens huvudsakliga uppgift är att förse bolaget med kapital medan 
agenten har en operativ roll. Ett agentproblem uppstår på grund av att investeraren inte har 
en aktiv roll i bolagets löpande förvaltning (Healy & Palepu, 2001, s. 409 ). Till följd av 
de skilda uppgifterna uppstår informationsasymmetri mellan ägare och ledning (Eilifsen et 
al., 2014, s. 5). Med det menar Eilifsen et al. (2014, s. 6) att principalen befinner sig i ett 
informativt underläge. Principalen har inte samma kännedom om företagets finansiella 
ställning då den inte har samma insyn och kunskap om företaget och befinner sig således i 
ett informationsunderläge. 

Vidare menar Eilifsen et al. (2014, s. 5) att det uppstår ett konfliktintresse mellan 
principalen och agenten till följd av olika målsättningar och intressen i företaget. En 
aktieägares intresse i ett bolag kan antas vara att erhålla avkastning på sitt kapital i form 
av utdelning och ökat aktievärde. Företagsledningens intresse kan däremot vara kopplat 
till olika typer av bonusprogram (Eilifsen et al., s. 6). Genom att företagsledningen sitter i 
en position där de kan utnyttja vinstmanipulering kan företagsledningen således presentera 
bättre finansiella rapporter för att få en bonus (Eilifsen et al., 2014, s. 6; Sundgren et al., 
2013, s. 51). Det innebär att företagsledningen arbetar för att maximera den egna nytta på 
bekostnad av aktieägarens (Eilifsen et al., 2014, s. 6). Jensen och Meckling (1976, s. 308) 
menar på att det finns incitament för en agent att arbeta för eget intresse om agenten 
strävar efter att maximera sin egen nytt. Vidare skriver Jensen och Meckling (1976, s. 
308) att det blir upp till principalen att upprätta kontrakt som begränsar agentens 
möjligheter till att arbeta för eget intresse. Scott (2003, s. 305) menar på att agentteori 
används som ett sätt för principalen att upprätta kontrakt för att säkerställa att principalens 
intresse inte hamnar i konflikt med agentens intresse. Genom kontrakt kan principalen 
reducera risken för att agenten jobbar för eget intresse. Sundgren et al. (2013, s. 50) 
skriver att en kreditgivare kan upprätta kreditklausuler som reglerar vilka rättigheter och 
skyldigheter kredittagaren har för att minska risken för att det uppstår tvetydigheter efter 
avtalets ingång. 
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3.6 REVISIONENS ROLL I INFORMATIONSASYMMETRI 

Eilifsen et al. (2014, s. 6) definierar risken för att en företagsledning lämnar en felaktig 
eller oriktig uppgift om en finansiell rapport som informationsrisk. Som ett sätt att 
reducera risken för att den finansiella information som företagsledningen presenterar är 
felaktig eller manipulerad har rollen som revisor vuxit fram. En extern revision minskar 
informationsasymmetrin mellan principalen och agenten och ökar således trovärdigheten 
av företagets finansiella rapporter. Vidare menar Eilifsen et al. (2014, s. 6) att till följd av 
att en företagsledning kan ha incitament till att manipulera ett företags finansiella 
rapporter, utgår ägaren från att det kommer att förekomma och justerar ersättningen till 
företagsledningen. Eilifsen et al. menar på att den justerade ersättningen till 
företagsledning skapar en efterfrågan på revision även hos företagsledningen (Eilifsen et 
al., 2014, s. 6).  

Knechel et al. (2008) har utför en studie där de utgått från 2333 företag i Finland och 
undersökt varför ett företag väljer att bli reviderat. De fann att revisionen leder till fördelar 
för företaget men att fördelarna bedöms variera beroende på företag (Knechel et al., 2008, 
s. 65). Vidare skrivare Knechel et al. (2008, s. 82) revisionens roll är att reducera 
informationsasymmetri mellan företagsledning och intressent. Knechel et al. (2008, s. 65) 
menar på informationsasymmetrin reduceras genom att revisorns granskning ökar kvalitén 
av de finansiella rapporterna. Francis (2011, s. 126) skriver, som tidigare nämnt, att hög 
revisionskvalité erhålls när de valda procedurerna ger relevant och pålitlig information. 
DeAngelo (1981, s. 186) menar däremot att revisorns kompetensnivå, d.v.s. sannolikheten 
för revisorn att upptäcka en oriktig uppgift och hur revisorn angriper på den oriktiga 
uppgiften är det som definierar revisionskvalitén.  

Syftet med hållbarhetslagen är att öka både den finansiella och icke-finansiella 
informationen som företag presenterar (Propositionen 2015/16:193, s. 38). Som tidigare 
skrivits måste revisorn i riskbedömningsprocessen inhämta information om företaget för 
att kunna utföra en revision. Revisorn kan däremot aldrig vara helt säker på att den 
information som företaget lämnar ut är fullständig och korrekt. Det föreligger alltså 
informationsasymmetri mellan revisor och företag. Genom att företagen tvingas till att 
utöka den mängd information som måste presenteras i en hållbarhetsrapport får även 
revisorn tillgång till mer information. Därför finner vi det relevant att undersöka om 
hållbarhetsrapporten kan användas av revisorn för att inhämta information om företaget 
och således användas i riskbedömningsprocessen. Med stöd i denna teori kan frågor 
formuleras som hjälper förståelsen för i vilken utsträckning den ökade mängden 
information i hållbarhetsrapporten påverkar riskbedömningsprocessen.  

3.7 FÖRTROENDE 

Vad är förtroende? En enkel fråga som inte är helt lätt att besvara. Det finns många 
definitioner och beskrivningar av begreppet. Förtroende har i litteraturen beskrivits på 
olika sätt, bland annat metaforer eller genom den sociala kontexten. Nannestad (2008, s. 
432) skriver att förtroende är ett invecklat begrepp och det finns ännu inte någon 
vedertagen definition på vad förtroende är. Evans och Krueger (2010, s. 171) menar dock 
på att den vedertagna definitionen är Rousseau et al. definition (se citat nedan). Rousseau 
et al. (1998, s. 394-395) kom fram till följande definition av förtroende utifrån deras 
forskning av vetenskapliga tidskrifter inom olika discipliner: 

“Trust is a psychological state comprising the intention to accept vulnerability based 
upon positive expectations of the intentions or behavior of another”.  
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Med detta menar Rousseau et al. (1998, s. 394-395) att förtroende är i grund och botten ett 
psykologiskt tillstånd där en person försätter sig i en sits av sårbarhet med en förväntan att 
hen kommer att gynnas på grund av att personen eller parten i fråga förlitar sig på den 
andra partens avsikter. Rousseau et als. definition tyder på att förtroende bygger på en 
relation mellan två eller fler parter. Lewis och Weigert (1985, s. 968) går i linje med detta 
och menar på att förtroende, i en sociologisk kontext, är ett socialt koncept. Det kan med 
andra ord inte existera utan att två eller fler parter är inblandade. Sitkin och Roth (1993, s. 
385) har utifrån tidigare forskning definierat förtroende som förväntan vilket går i linje 
med vad Rousseau et al. (1998, s. 394-395) anser att förtroende är. Rousseau et als. 
definition av förtroende är accepterad i många kretsar (Evans & Krueger, 2010; Sitkin & 
Roth, 1993). Rousseau et al. (1998, s. 395) menar på att förtroende bygger på två villkor, 
vilka är accepterade inom olika discipliner, för att kunna sägas existera; risk och 
ömsesidigt beroende. Rousseau et al. (1998, s. 395) menar på att risk och förtroende har 
ett ömsesidigt samband. Risken kan sägas föregå förtroende och förtroendet skapar i sin 
tur ett risktagande (. al, 1998, s. 395). Flödesschemat borde således se ut enligt följande: 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sambandet mellan förtroende, risk och ömsesidigt beroende. Källa: Rousseau et al. (1998). 

För att återkoppla till avsnittet om risk. Chiles och McMackin (1996, s. 80) förklarar risk 
som en subjektiv uppfattning hos beslutsfattaren om att det finns en möjlighet att förlora 
något. Med ömsesidigt beroende menar Rousseau et al. (1998, s. 395) att ett visst intresse 
hos den ena parten inte kan införlivas utan att den andra parten är med på noterna. Lewis 
och Weigert (1985, s. 968-969) förklarar att förtroende är ett alternativt sätt att handskas 
med osäkerhet istället för försöka förutsäga det rent rationellt. Anledningen menar Lewis 
och Weigert (1985, s. 969) är på grund av att det skulle krävas en enorm mängd tid och 
resurser för att undersöka och kontrollera alla dessa möjliga utfall. Förtroende fungerar 
därmed som ett verktyg för att underlätta beslutsfattande. Arrow (1974, refererad i Evans 
och Krueger 2010, s. 171) beskrev detta väl i sin studie där han använde smörjmedel för 
sociala system som en metafor för förtroende. Förtroende går inte att komma ifrån i en 
social kontext eftersom komplexiteten för hur något kommer att te sig i framtiden helt 
enkelt inte går att fastställa då det finns ett oändligt antal möjliga utfall (Lewis & Weigert, 
1985, s. 969). Förtroende är därmed en del av den sociala kontexten som inte går att 
rationalisera bort utan är en nödvändighet för våra dagliga liv. Förtroende krävs i en social 
kontext för att våra förhållanden med andra människor ska fortsätta att fungera eftersom 
komplexiteten i handlingars utfall minimeras (Lewis & Weigert, 1985, s. 969). Lewis och 
Weigert (1985, s. 969) menar på att förtroende förenklar vardagen eftersom, om ett 
förtroende i någon utsträckning för motparten finns kan osannolika händelser ibland 
uppskattas som 0, d.v.s. att vissa framtida utfall inte kommer att hända. Lewis och 
Weigert (1985, s. 969) förklarar vidare att förtroende huvudsakligen har en social funktion 
till skillnad från en psykologisk eftersom förtroende rör samspelet eller förhållandet 
mellan människor. Det är i de sociala relationerna som förtroende behövs menar Lewis 
och Weigert (1985, s. 969). Med andra ord har människor inte någon anledning att ha ett 
förtroende förutom i deras sociala relationer (Lewis och Weigert, 1985, s. 969). Rousseau 
et al. (1998, s. 395) går i strid med detta påstående och anser att förtroende är en 
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psykologisk funktion. Där den psykologiska funktionen kan leda till eller vara ett resultat 
av ett beteende eller ett val.  

Utifrån litteratursökningen blir det således tydligt att forskarna inte är överens om 
förtroende ska räknas som en psykologisk eller social funktion eller om det ens finns en 
vedertagen definition på vad förtroende är. Vad forskarna däremot verkar vara överens om 
är att det finns ett samband mellan risk och förtroende (se figur 1). Trots den historiska 
svårigheten att lyckas fastställa vad förtroende är rent teoretiskt har Evens och Krueger 
lyckats genomföra ett experiment där de kombinerar spelteori och förtroende. I Evans och 
Kruegers (2010, s. 171-172) studie redogör författarna för detta experiment som utgör 
grunden för deras studie. Syftet med Evans och Kruegers (2010, s. 171-172) studie är att 
testa den idé som föreligger inom spelteoretiskt rationalitet, vilket är att beslutsfattande 
vid förtroende bör bero på den underliggande risken och sannolikheten för ömsesidig 
återgäldning. Målet med deras studie var således att testa hur dessa inneboende variabler 
påverkar beslutsfattande vid förtroende (Evan & Krueger, 2010, s. 171). Studien har flera 
intressanta resultat. Evan och Krueger (2010, s. 176) skriver att risk är förknippat med 
egocentriskt risktagande. Detta hänger ihop med vad Evan och Krueger (2010, s. 175-176) 
senare skriver, att rationellt förtroende kräver en bedömning av både sårbarhet och 
förväntningar och att människor har ett förtroende till andra människor när frestelsen är 
liten (2010, s. 176). Här blir Chiles och McMackins definition av risk tydlig, det vill säga 
möjligheten att förlora något. Människor väljer att ha ett förtroende när väntevärdet av att 
förråda “motspelaren” är större än den möjliga “status quo” belöningen (Evans & Krueger, 
2010, s. 172). Vad som avslutningsvis kan läras av Evan och Kruegers studie är bland 
annat att deltagare i spelet (spelarna) endast använder sig av perspektivtagande när risken 
är bedömd som tillräckligt låg menar Evan och Krueger (2010, s. 176). Med 
perspektivtagande menas att tänka sig in i en annan persons synsätt och ta detta i 
beaktning vid ett beslutsfattande. Sitkin och Roths definiering av förtroende som 
förväntan har en stark koppling till spelteorin som Evans och Krueger forskat på. Det kan i 
grund och botten liknas vid ett spel av förväntan där spelarna försöker sätta sig in i 
motpartens tankegång och förutse deras drag.   

Anderson och Narus kanske har den mest lättförståeliga definitionen på vad förtroende 
innebär. Anderson och Narus (1986, refererad i Anderson och Narus 1990, s. 45) 
definierar förtroende som:  

"The firm’s belief that another company will perform actions that will result in positive 
outcomes for the firm, as well as not take unexpected actions that would result in negative 

outcomes for the firm” 

Det Anderson och Narus (1986, refererad i Anderson och Narus 1990, s. 45) menar är att 
ett företag tror eller förväntar sig att ett annat företag kommer att agera på ett sådant sätt 
att utfallet av handlingen leder till något positivt, likväl som att inte agera så att det skadar 
företaget. Anderson och Narus definition påminner både om Rousseau et al. och Sitkin 
och Roths definition på vad förtroende är. Anderson och Narus definition ger en tydlig 
bild av hur förtroende fungerar i praktiken och kommer därför att vägleda studien.  

Inom det engelska språket används ordet “trust” som en benämning på både förtroende 
och tillit vilket kan leda till förvirring när samma term används i det svenska språket. När 
det kommer till skillnaden mellan förtroende och tillit ger litteraturen ingen tydlig bild. 
Aronsson (2015, s. 23) beskriver tillit genom begreppsfamiljen förutsägbarhet och 
osäkerhet. Aronsson (2015, s. 23) menar på att uppleva tillit gör vår värld mer förutsägbar 
vilket i sin tur minskar osäkerheten. Detta kan liknas vid begreppet förtroende. Tillit kan 
med andra ord betyda en mängd olika saker menar Aronsson (2015, s. 29). Detta kan vara 
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en anledning till att begreppet inte besitter någon tydlig definition. Den kanske enklaste 
förklaringen av tillit som närmast kan liknas till en definition är detta citat “vi försöker 
förutse framtiden med en viss grad av sannolikhet. Men när sannolikheten är så hög att vi 
är säkra - då behövs ingen tillit” (Aronsson, 2015, s. 27). Termen tillit har därmed likheter 
med förtroende men bör inte förväxlas med det. Av den anledningen kommer begreppet 
tillit i denna uppsats inte användas. 

3.8 SAMMANKOPPLING 

Hållbarhetsrapportering är ett viktigt steg till en hållbar värld och intressenter efterfrågar 
allt mer transparent information om företags hållbarhetsarbete. Riksdagskammarens 
godkännande av det lagförslag regeringen har lämnat till riksdagen är starten på en ny 
hållbar trend för de större svenska företagen. Det innebär att större företag och företag av 
allmänt intresse måste upprätta en hållbarhetsrapport som antingen presenteras som en del 
av förvaltningsberättelsen eller som en avskild handling skild från årsredovisningen. Det 
innebär en mer transparent och öppen information om företags hållbarhetsarbete.  

I och med att hållbarhetsrapportering är ett relativt nytt fenomen har ingen tidigare studie 
funnits som undersöker revisorns förtroende för informationen i hållbarhetsrapporten samt 
vilken utsträckning den påverkar riskbedömningsprocessen. Studiens teoretiska syfte är 
således att täppa igen kunskapsgapet. Riksdagskammarens godkännande av lagförslaget 
innebar en ändring av årsredovisningslagen och där framförallt 6 kapitlet §10-14 är det 
som aktualiserar studien. Ändringen tvingar ca 1600 företag att presentera både finansiell 
och icke-finansiell information i en hållbarhetsrapport. Revisorn är i sin tur är skyldig att 
kontrollera att den är upprättad och i enlighet med årsredovisningslagen. Som tidigare 
beskrivit måste revisorn utföra en riskbedömningsprocess för att bedöma risken för om ett 
väsentligt fel finns. Det innebär att ta hänsyn till både finansiell information och icke-
finansiell information som ska ligga till grund för bedömningen. Som presenterats nedan 
(se tabell 2) finns det tydliga likheter mellan riskbedömningsprocessen och 
hållbarhetslagen. Eftersom kontrollskyldigheten innebär att revisorn måste ta ställning till 
hållbarhetsrapporten måste revisorn ta ställning till den information som är presenterad i 
rapporten. Kontrollskyldigheten innebär dock inte att revisorn måste granska allt innehåll i 
hållbarhetsrapporten. Kontrollskyldigheten sträcker sig endast till att innebära en kontroll 
av att hållbarhetsrapporten är upprättad och i enlighet med gällande lag. Men för att 
revisorn ska kunna utföra den kontrollen ställer det krav på revisorn att vara väl förberedd 
inför sin kontrollskyldighet och insatt i gällande lag, men även rent praktiskt att gå igenom 
att respektive del för att säkerställa att alla delar finns med. Det innebär att revisorn, även 
fast lagen inte kräver att revisorn granskar innehållet, ändå kommer att få lov att ta del av 
mycket av den information som enligt årsredovisningslagen 6 kapitlet 12§ 
hållbarhetsrapporten måste innehålla. Till följd av likheterna mellan hållbarhetsrapporten 
och riskbedömningsprocessen som är presenterade nedan (se tabell 2) innebär det att 
revisorn tar del av informationen i hållbarhetsrapporten. Tabellen visar på likheterna 
mellan riskbedömningsprocessen och kraven från hållbarhetslagen. Rad 1 i kolumn B 
används för riskbedömningsprocessen i kolumn A rad 1. Rad 2 i kolumn B används för 
riskbedömningsprocessen i kolumn A rad 2 osv. 

Att revisorn tar del av informationen i hållbarhetsrapporten borde informationen ligga till 
grund för riskbedömningen. Av den anledningen är det relevant att undersöka om 
hållbarhetsrapporten kan användas som en informationskälla i revisorns 
riskbedömningsprocess och vilken utsträckning den påverkar riskbedömningsprocessen. 
De tydliga likheterna mellan riskbedömningsprocessen och hållbarhetslagen mynnar 
därför ut i studiens första hypotes: 
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H1a: Hållbarhetsrapporten påverkar revisorns informationsinhämtning till 
riskbedömningsprocessen 

Tabell 2. Kvalitativt samband mellan riskbedömning och hållbarhetsrapporten. 

Källa: (Eilifsen et al., 2014, s. 100-101; 6 kapitlet §12 Årsredovisningslagen SFS 1995:1554). 

I en revision kan en revisor inte vara helt säker på att den information som företaget väljer 
att lämna ut är fullständig och utan fel. Det innebär att det föreligger en informationsrisk 
mellan revisorn och företaget. Eftersom det föreligger en informationsrisk mellan revisorn 
och företaget kan en revisor aldrig vara helt säker på att den åsikt hen utfärdar gällande en 
finansiell rapport är helt korrekt. Eilifsen et al. (2014, s. 14) beskriver detta som 
revisionsrisk vilket innebär att revisorn endast kan erbjuda rimlig försäkran på en 
finansiell rapport. På grund av det är revisorns uppgift att med hjälp av olika tester samla 
in så mycket bevis som krävs för att hen ska kunna utfärda en åsikt som med bortom allt 
rimligt tvivel är korrekt. Det innebär dock inte att en revisor kan utföra ett oändligt antal 
tester. Varje revision begränsas av resurser i form av bland annat tid och pengar, det finns 
därmed ingen möjlighet för revisorn att granska allt. Det innebär att revisorn aldrig kan 
vara helt säker på att hens åsikt är korrekt och en revisionsrisk kommer alltid att finnas 
oavsett revisionsuppdrag. Det innebär att det måste föreligga ett visst förtroende mellan 
revisor och företag gällande företagets finansiella rapporter för att revisorn ska kunna 
utfärda en åsikt. Som Lewis och Weigert (1985, s. 969) skriver utgör förtroende ett 
verktyg för att enklare fatta beslut.  

En hållbarhetsrapport är närmast ett bevis på att ett företag jobbar med frågor rörande 
hållbarhet. Det bör resultera i att revisorn förväntar sig att företaget är mer öppna med 
information om deras verksamhet, finansiell likväl som icke-finansiell. Författarna väljer 
att definiera förtroende som Sitkin och Roth (1993, s. 385) har definierat förtroende, 
nämligen i form av förväntan. Eftersom revisorn aldrig kan vara helt säker på att den 
information som företaget ger ut är helt korrekt och begränsas i sitt förfarande av bl.a. 
resurser och tid, måste revisorn till en viss grad förlita sig på att den information som 
företaget har presenterat är korrekt. Det föreligger informationsasymmetri mellan revisor 
och företag, dvs. det förekommer en informationsrisk. Det måste därmed i någon 
utsträckning föreligga ett förtroende mellan revisor och företagets ledning. Av den 
anledningen ämnar studien undersöka i vilken utsträckning revisorn har ett förtroende för 
den information som ett företag presenterar i den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Följaktligen blir studiens andra hypotes följande: 

H1b: Lagstadgad hållbarhetsrapportering leder till minskad informationsrisk 



 

 

 

31 

4. PRAKTISK TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Detta kapitel tar upp det praktiska tillvägagångssättet för studien. Kapitlet inleds med att 
beskriva tillvägagångssätt vid val av studiens population och urval. Därefter beskrivs 
studiens enkätkonstruktion och dess för-, och nackdelar diskuteras. Vidare presenteras 
studiens svarsfrekvens och bortfall. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens 
statistiska bearbetning.  

4.1 POPULATION OCH URVAL 

Hållbarhetsrapportering blir allt vanligare bland företag och spelar en viktig roll i 
utvecklingen av ett hållbart samhälle. Med riksdagens beslut om att rösta igenom det 
lagkrav som presenterats om hållbarhetsrapportering har riksdagen tydligt visat med 
exempel att Sverige vill vara en del av utvecklingen av ett hållbart samhälle. Anledningen 
till att undersöka om ett företags hållbarhetsrapportering påverkar revisorerna är för att de 
spelar en central roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Revisorn utgör en försäkran 
för tredje part dvs. företagets intressenter genom att säkerställa att den information som 
företaget lämnar ut inte innehåller fel eller är vilseledande. 

Studiens population är avgränsad till att innefatta svenska auktoriserade revisorer på BIG-
4 som faller under lagkravet då den nya hållbarhetslagen gäller för svenska företag.  

Anledningen till att avgränsa studien till auktoriserade revisorer är som tidigare 
presenterat för att dessa torde besitta den kunskap och kompetens som krävs för att kunna 
ta del av informationen i en hållbarhetsrapport. Som tidigare presenterat innebär lagkravet 
även en kontrollskyldighet för revisorn där revisorn måste säkerställa att 
hållbarhetsrapporten har upprättats och i enlighet med lagkravet. Men eftersom 
hållbarhetslagen endast omfattar större företag och företag av allmänt intresse, d.v.s. inte 
innefattar alla företag i Sverige, innebär det också att många auktoriserade revisorer inte 
heller omfattas av kontrollskyldigheten. En avgränsning har därför gjorts för populationen 
till att endast omfatta de svenska auktoriserade revisorer som under 2017 var ansvariga 
revisorer för företag som omfattas av lagkravet och således själva faller under lagkravets 
kontrollskyldighet. Hade valet gjorts att inkludera alla svenska auktoriserade revisorer i 
studien hade detta lett till en studie som visar på hur revisorer som yrkesgrupp ställer sig 
till hållbarhetsrapportens påverkan. Dock är det endast revisorer på företag som faller 
under lagkravet som omfattas av kontrollskyldighet. Av den anledningen har ett antagande 
gjorts, att övriga revisorer varken har den kunskap och kompetens som krävs att fullgöra 
en kontrollskyldighet eller intresse att delta i undersökningen. Som tidigare presenterat 
ligger BIG-4 i framkant gällande i sitt arbete med hållbarhetsrapporter. Deras revisorer 
anses utgöra en god försäkran om hållbarhetsrapporter. Hållbarhetsrapportering kan skilja 
sig mellan de auktoriserade revisorer som faller under lagkravet, varför avgränsning görs 
av rampopulationen till att endast omfatta revisorer på BIG-4. Det betyder att det går att 
säkerställa att svar erhålls från revisorer som bedöms kunna visa på hur 
hållbarhetsrapporteringen påverkar riskbedömningsprocessen och förtroendet för 
informationen i hållbarhetsrapporten.  

Utifrån studiens avgränsningar har en målpopulation om 340 revisorer tagits fram. 
Rampopulationen blir således samma antal (340) då en förteckning över samtliga revisorer 
i målpopulationen har lyckats fastställas. Kontaktuppgifter till alla revisorer har funnits 
och möjligheten finns därmed att utföra en totalundersökning. Processen att ta fram 
rampopulationen beskrivs i avsnitt 4.1.1. Eftersom målpopulationen består utav endast 
340 auktoriserade revisorer betyder det att en totalundersökning är att föredra. Dahmström 
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(2011, s. 76) skriver att om en målpopulation är liten är en totalundersökning att föredra. 
Vidare skulle studiens urvalsfel begränsas till följd av en totalundersökning (Dahmström, 
2011, s. 352). Om populationen hade varit större hade en urvalsundersökning varit att 
föredra. En urvalsundersökning innebär att forskaren istället för att inkludera hela 
målpopulationen antingen gör ett slumpmässigt urval eller ett icke-slumpmässigt urval 
från målpopulationen (Dahmström, 2011, s. 76). Redan innan enkäten skickades ut fanns 
en risk för att erhålla få svar men eftersom ämnet är intressant och högst relevant är det 
viktigt att inte låta detta avskräckas av risken att erhålla få svar.  

Anledningen till att populationen är liten beror på en och samma revisor ofta förekom som 
revisor i flera företag vilket resulterade i en mindre rampopulation än vi hoppats på. Detta 
är inget som författarna på förhand var medvetna om. Med hänsyn till att få in tillräckligt 
med data att analysera har vi därför valt att utföra en totalundersökning. Ejlertsson (2014, 
s. 20) menar på att en analys av ett resultat kräver att ett stickprov innehåller tillräckligt 
många deltagare för att analysen ska anses tillförlitlig. 

4.1.1 REVISORER 

För att ta fram studiens population har två system använts. För att ta reda på vilka 
auktoriserade revisorer som faller under lagkravet togs först ett register fram på vilka 
företag som omfattas av den nya hållbarhetslagen. I ett andra steg kunde sedan 
huvudansvarig revisor under 2017 att tas fram. 

Av Propositionen framgår att ca 1600 företag omfattas av den lagstadgade 
hållbarhetsrapportering men inte vilka företag det är. För att ta reda på vilka företag som 
omfattas av lagen har databasen Business Retriever används, tillgängligt via Umeå 
Universitetsbibliotek. Med hjälp av Business Retriever kunde sökningar utföras utifrån 
ställda kriterier. Lagens villkor om att uppfylla minst två av tre rekvisit för att omfattas av 
hållbarhetsrapporteringen användes som sökkriterier. De två av tre rekvisit som valdes 
som var nettoomsättning om mer än 350 miljoner kronor och antalet anställda fler än 250 
stycken. Vidare valdes att endast inkludera aktiebolag som inte är börsnoterade för att 
undvika att få med företag utanför studiens avgränsning. Anledningen till att de valda 
kriterierna nettoomsättning och antal anställda, dvs. att exkludera balansomslutning som 
sökkriterier, var för att antalet bolag minskade radikalt vid samtliga kriterier. Utifrån de 
två valda kriterierna erhölls 1593 företag som sedan exporterades till Microsoft Excel. 
Eftersom lagkravet kräver att ett företag uppfyller kriterierna för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren inkluderades information om nettoomsättning och antalet anställda 
för åren 2015 och 2016. Det gick därmed att säkerställa att båda kriterierna var uppfyllda. 
Att endast utgå ifrån de två valda kriterierna kan ha resulterat i ett täckningsfel. En 
undertäckning kan resultera i att resultatet av en undersökning blir felaktigt då de inte 
kommer med i analysen (Dahmström, 2011, s. 354). Men med hänsyn till antalet företag 
som omfattas enligt Propositionen och det antal revisorer som erhölls vid sökningen drogs 
slutsatsen att de flesta företag var inkluderade och risken för undertäckning var mycket 
låg. 

Efter exporten överblickades företagen i Excel. Vid granskningen upptäcktes det att vissa 
företag inte uppfyllde de kriterier som krävdes för att omfattas av hållbarhetslagen. Det 
beror på att sökfunktionen i Business Retriever endast möjliggör att ange omsättning som 
sökkriterier och inte nettoomsättning. Vidare saknades fullständig information om 
nettoomsättning och antalet anställda för båda åren 2015 och 2016 för vissa företag. Dessa 
företag exkluderades eftersom det krävdes för att säkerställa att det gick att finna 
huvudansvarig revisor på ett företag som uppfyllde kriterierna för hållbarhetsrapportering. 
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Vidare exkluderades företag som var av allmänt intresse med hänsyn till studiens 
avgränsningar. Detta resulterade i 1265 företag att där huvudansvarig revisor och 
kontaktuppgifter kunde inhämtas från.  

För att hitta revisorernas kontaktuppgifter användes en systematisk process bestående av 
två steg. Databasen Business Retriever erbjuder en tjänst där det är möjligt att se 
befattningshavare för respektive företag varav revisor ingår. Det första steget innebar 
således att via Business Retriever finna vem som var ansvarig revisor och vilken byrå 
revisorn tillhörde. I ett andra steg användes FAR:s sökfunktion ”sök-medlem” som fanns 
att tillgå på FAR:s hemsida. Genom FAR:s medlemsregister kunde kontaktuppgifter 
hittas. Sökningen innebar att revisorns mejladress kunde hittas. Denna kopierades sedan 
till Excel. När ett företag inte hade BIG-4 som revisionsbyrå BIG-4 avbröts processen för 
det företaget. Detta eftersom studien inte ämnar undersöka revisorer utanför BIG-4. Under 
processen uppstod en del problem. I vissa sökningar framgick det inte vilken 
revisionsbyrå som revisorn arbetar på. Det innebar att sökningen fick kompletteras med att 
matcha huvudansvarig revisor för 2017 med den revisor som avlagt revisionsberättelse för 
företagets årsredovisning 2016. I en revisionsberättelse framgick det vilken revisionsbyrå 
som reviderat årsredovisningen. I samtliga fall när förelåg stämde namnet på den revisor 
som avlagt revisionsberättelsen överens med den som stod som ansvarig. Det fanns heller 
inga uppgifter om att en ny revisor blivit vald varför slutsatsen att rätt revisor och byrå var 
funnen. Ett annat problem som uppstod under processen var att en och samma revisor 
kunde förekomma för flera företag. Det innebar att det fanns dubbletter i förteckningen i 
Excel. I en rampopulation måste forskaren ta hänsyn till om det finns dubbletter då 
sannolikheten för att den enheten ska bli vald i ett urval är större än andra enheter 
(Dahmström, 2011, s. 72). För att lösa detta användes en funktion i Excel som 
möjliggjorde att dubblettvärden togs bort från förteckningen. På så vis kunde alla 
dubblettvärden raderas och samtliga revisorers mejladresser var unika.  

Eftersom en databas (Business Retriever) har använts för att finna studiens företag fanns 
det risk för att ett företag som omfattas av lagkravet inte fanns med i förteckning. 
Dahmström (2011, s. 354) menar på att undertäckning kan förekomma om en enhet inte 
finns med i ett register. Men enligt Umeå Universitetsbibliotekets webbsida (UB, u.å.,) 
ska Business Retriever innehålla information om alla svenska företag. 
Registerbearbetningen resulterade i 340 revisorer där kontaktuppgifter fanns för samtliga. 

4.2 ENKÄTKONSTRUKTION 

För att undersöka problemformuleringen användes en webbenkät. En webbenkät ger en 
möjlighet att nå ut till rampopulationen oberoende vart de befinner sig i Sverige. Enkäten 
är var av analytisk enkät vilken har används i kombination med en likertskala. Collis och 
Hussey (2014, s. 63) skriver att en analytisk enkät används för att hitta ett samband mellan 
två eller fler variabler. Formen på enkäten är elektronisk (se bilaga 4) vilket gör det 
möjligt att skicka den över internet. Dahmström (2011, s. 147) skriver att en 
datainsamlingsmetod i form av enkäter är ett vanligt sätt att samla in data för att mäta 
bland annat attityder. Fördelarna med en enkät är flera, den är både kapital-, och 
tidseffektiv och den når snabbt ut till en mängd respondenter. Svagheterna med en enkät 
är dess svarsfrekvens och kommunikation. Andersson och Lidén (2016, s. 34) har 
undersökt attityder till hållbarhetsrapportering genomförde en undersökning som ägde 
rum under våren 2016 och erhöll en svarsfrekvens på ca 8 %. Fan och Yan (2010) har 
forskat på detta fenomen. Att webbenkätens svarsfrekvens ofta är låg är något som har 
varit mycket problematiskt för forskare som använder dessa för att samla empiri (Fan & 
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Yan, 2010, s. 132). Det finns metoder för att öka svarsfrekvensen vilket har tillämpats i 
studien. En diskussion om svarsfrekvens återfinns i avsnitt 4.3. 

Vad gäller kommunikationen mellan forskare och respondent finns problemet med 
fördröjning i tid mellan när mailet skickas till dess att det läses. Det är därmed ingen 
direkt kommunikation i sig eftersom e-postmeddelandet kan skickas en dag och besvaras 
betydligt senare. Det finns också ett problem kring förståelsen för meddelandet. Om det 
skulle uppstå problem med avkodning av sändarens meddelande så att meddelandet inte 
förstås av respondenten vid avkodning finns en funktion i enkätverktyget Websurvey som 
tillät återkoppling till en e-postadress. Respondenten kan med andra ord skicka frågor eller 
kommentarer med mail till oss rörande enkäten eller studien som helhet. 

Det finns en mängd enkätverktyg på internet som antingen är gratis eller kostar att 
använda. TextTalk Websurvey vilket är ett enkätverktyg som är tillgängligt för anställda 
och studenter vid Umeå Universitet användes i denna studie. Anledning till Textalk 
Websurvey var på grund av tre orsaker; det var gratis, utformningen gick att styra och det 
såg professionellt ut. För att få använda enkätverktyget krävdes ett godkännande av 
huvudadministratören på IT-enheten vid Umeå universitet. Efter godkännandet att 
använda Websuvey erhölls ett administrationskonto för inlogg på TextTalks hemsida. 
Enligt personuppgiftslagen (PuL) så måste all forskning som behandlar personuppgifter 
anmälas till pulo@umu.se. Vi följde detta krav och anmälde de personuppgifter vi använt. 

För att ta fram frågorna till enkäten gjordes en operationalsering av tidigare teoribildning 
(se bilaga 3) för att testa dessa teorier och slutligen, förhoppningsvis, få svar på de 
uppställda hypoteserna (se avsnitt 3.6). Bilaga 3 beskriver de tre centrala delarna för 
operationaliseringen: enkätfrågan (nummer), typ av fråga (exempelvis en bakgrundsfråga) 
samt den operationalisering som gjorts.  

Frågorna skrevs i Excel och skrevs sedan manuellt över till Websurvey. Eftersom 
TextTalk Websurvey inte tillät att dela in frågor i avsnitt med separata rubriker fick ett 
förtydligande göras under frågorna (se bilaga 4). Detta för att minska risken att frågorna 
missförstods. Detta var viktigt för de frågor (påståenden) som rörde hållbarhetsrapporten 
när den var upprättat i enlighet standardiserad eller ett icke-standardiserad ramverk 
(exempelvis GRI). Revisorernas namn och email importerades från Excel till TextTalk 
Websurvey där en deltagarlista skapades för att möjliggöra utskick till respondenterna. 
Enkäten skickades ut till respondenternas e-postadress i form av en länk till Websurvey 
tillsammans med ett följebrev. När respondenten klickade på länken slussades de vidare 
till enkäten. Enkäten inleddes med en kort introduktion till undersökningen för att klargöra 
studiens relevans och syfte. Websurvey tillät hjälptext till frågor i form av en grön ikon till 
vänster om frågorna som respondenten kan klicka på för att få mer information. Detta 
valdes på alla frågor där det kunde behövas för att minimera risken att respondenten 
missförstår frågan. Följebrevet (se bilaga 2) innehöll en kort introduktion till 
problembakgrunden, syftet med studien, vilka forskarna är samt de etiska kraven för 
studien följer (se avsnitt 2.8).  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudkrav som tillsammans täcker in 
individskyddet i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enkäten är utformad i 
enlighet med dessa. Informationskravet blir synligt i undersökningen genom att 
respondenterna har informerats om vad syftet med studien är och dess relevans i både 
följebrev och introduktionen till enkäten. Samtyckeskravet täcktes i följebrevet (se bilaga 
2) där det stod skrivet att respondenten är fri att delta i undersökningen. Vetenskapsrådet 
(2002) skriver att konfidentialitetskravet kräver att uppgifterna om respondenterna ska 
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hemlighållas för obehöriga personer och förvaras på ett säkert sätt. Detta kunde göras i 
TextTalk Websurvey med hjälp av funktionen “anonyma svar” som gjorde att svaren som 
respondenten lämnar inte kunde härledas till respondenten i fråga. Eftersom TextTalk 
Websurvey är ett verktyg som används av Umeå Universitet kan bara ett antagande göras 
att informationen som ligger på TextTalks (företaget bakom Websurvey) internetserver är 
säkert skyddad. Informationen om rampopulationen bearbetades på privata datorer. 
Dokument som innehöll personuppgifter på dessa datorer lösenordskyddades för att 
försvåra åtkomst till filerna. Även datorerna i sig har ett administratorslösenord som måste 
anges för att logga in på datorn. De ovan nämnda handlingarna minskar risken att 
personuppgifter hamnar i orätta händer. Nyttjandekravet kräver att de uppgifter som 
samlas in i en studie endast skall användas i syfte av forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 
14). Informationen om respondenterna i form av register från Business Retriever och 
FAR:s medlemsregister används endast för att samla in data i forskningssyfte. 

Tillräckligt många frågor användes i enkäten för att besvara de ställda hypoteserna (se 
avsnitt 3.6) utan att för den delen skapa en för tidskrävande enkät. Tiden att besvara 
enkäten uppskattades till ca 5-10 min beroende på hur intensivt respondenten valde att 
reflektera över frågorna. Detta informerades även respondenterna om i följebrevet. Tiden 
kunde fastställas genom att på förhand testa enkäten på författarna själva samtidigt som 
författarna försökte leva sig in i respondentens skor. Vad som hade varit att föredra här 
hade varit en så kallad “pilot”. Dvs. en person som testar att besvara enkäten utifrån de 
krav som ställs på “piloten” i fråga. Bryman och Bell (2017, s. 111) skriver att en 
pilotundersökning är ett fördelaktigt sätt att testa en enkät innan den når ut till 
rampopulationen. I en pilotundersökning testas insamlingsinstrumentet vad gäller dess 
teknik och metod (Bryman & Bell, 2017, s. 111).  Detta hade mest troligt resulterat i god 
kunskap om enkätens styrkor och svagheter. De respondenter som studien ämnade att 
undersöka, var som tidigare nämnt, väldigt tidspressade under denna tid på året och att be 
dessa att testa en enkät för att sedan besvara den riktiga enkäten var för mycket att be om. 
Därför gjordes bedömningen att inte genomföra en pilotundersökning.  

I enkäten användes enkom stängda frågor för att förenkla bearbetningen av data. Detta 
med anledning av att revisorer, som nämnt tidigare, jobbar under en väldig press under 
våren. Att skapa öppna frågor och/eller kommentarsfält skulle kunna riskera att avskräcka 
respondenten till att slutföra enkäten. En nackdel med att använda enbart stängda frågor är 
att respondenten inte ges chans att själv fylla ut enkäten med sina egna tankar. 
Bakgrundsfrågor (se bilaga 4) täckte in den bakgrundsinformation om respondenterna som 
ansågs vara relevant för att undersöka problemformuleringen. Dessa var; kön, ålder, hur 
länge de arbetat som auktoriserad revisors samt deras kunskap och kompetens kring 
hållbarhetsrapportering. Syftet med del 1 var att ta reda på studiens respondenter och deras 
kunskap och kompetens om hållbarhetsarbete. Syftet med avsnitt 2.1 och 2.2 var att 
undersöka hur en revisor använder hållbarhetsrapporten i revisionsprocessen i form av 
riskbedömningen. De inledande frågorna i avsnitt 2.1 och 2.2 berör revisorernas attityd 
mot hållbarhetsrapporten. Syftet med dessa frågor var att visa på om det finns något 
samband mellan revisorernas attityd mot hållbarhetsrapporter som är upprättade enligt 
standardiserade ramverk och hållbarhetsrapporter som inte är det, och vilken påverkan den 
har på riskbedömningsprocessen. Efter bakgrundsfrågorna fick respondenten svara på 
frågor utifrån hållbarhetsrapporteringen. Anledningen till frågorna gällande 
hållbarhetsrapporteringen delades upp i två avsnitt (del 2.1 och 2.2) var för att skilja på 
hållbarhetsrapporten där den upprättas enligt ett standardiserat ramverk och där den inte 
var upprättad enligt ett standardiserat ramverk. Lagkravet som den svenska Regeringen 
anammade år 2016 har inget krav på att en hållbarhetsrapport måste vara utformad enligt 
ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI. Det var därför intressant och viktigt att 
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kartlägga i vilken utsträckning detta kan påverka respondentens bedömning om 
hållbarhetsrapporten kan användas som en informationskälla i riskbedömningsprocessen. 
TextTalk Websurvey hade ingen funktion för att synliggöra olika avsnitt för respondenten 
i enkäten. Därför valdes att lägga till denna information i en beskrivning (hjälptext) under 
respektive fråga (se bilaga 4) för att förenkla förståelsen av enkäten. 

Eftersom att det inte är sannolikt med svar i form av ja och nej på studiens ställda 
hypoteser (se avsnitt 3.6) utformades enkätfrågorna i avsnitt 2.1, 2.2 samt avsnitt 3 i form 
av “i vilken utsträckning” vilket lämpar sig väl med en likertskala. För frågorna i avsnitt 
2.1, 2.2 samt avsnitt 3 användes en likertskala. Ejlertsson (2014, s. 95) skriver att 
likertskalan används för att mäta attityder. En femskalig likertskala är tillräcklig för 
respondenten att uttrycka sin åsikt utan att för den delen skapa en väldigt tidskrävande 
enkät. Om respondenten valde det mellersta alternativet i en fråga bedömdes det som att 
respondenten var osäker i frågan. Detta anser vi är viktigt att få med som svarsalternativ 
eftersom lagkravet på hållbarhetsrapportering genomfördes 2017. Det kunde därmed vara 
svårt för respondenten att ha en stark åsikt i frågor om hållbarhetsrapporteringen. Om en 
respondent valde det mellersta svaret kan det också handla om yrkets professionella 
skepsis. Att revisorn i sin roll måste vara skeptisk och kritisk till den information som 
lämnas ut och således väljer att även svara på enkäten med ett kritiskt perspektiv och 
väljer att ställa sig i mitten.  

4.3 MÄTFEL 

Mätfel kan sammanfattas till att inkludera mätinstrument, mätmetod, intervjuaren samt 
respondenten. Vid intervjuer kan mätfel uppstå när respondenten inte är familjär med 
ämnet eller när hen känner sig stressad och/eller inte får tillräckligt med tid för att besvara 
en fråga. Detta leder till att svaren respondenten avger inte kan sägas vara särskilt 
tillförlitliga. Med mätinstrument menas det instrument som används för att mäta en 
variabel. Detta kan vara exempelvis en måttstock eller ett frågeformulär (enkät). 
(Dahmström, 2011, s. 368-369).  

Sanningskriterierna reliabilitet och validitet påverkas av mätfelet/en i en studie 
(Dahmström, 2011, s. 368). Det är därför viktigt att adressera dessa. Dahmström (2011, s. 
368) skriver att mätfel antingen kan vara slumpmässiga eller systematiska. Med 
slumpmässigt fel menas fel som slumpen ställer till med, med andra ord den variation eller 
spridning som mätningen ger (Dahmström, 2011, s. 368-269). De slumpmässiga felen som 
kan uppstå vid mätning påverkar reliabiliteten i studien, med andra ord hur tillförlitlig 
mätningen blir (Dahmström, 2011, s. 368-269). Med systematiskt fel menas mätfel som 
ger upphov till samma fel (samma variation) oavsett hur många gånger mätning sker. Ett 
exempel på detta är att mätinstrumentet inte mäter det som skall mätas vilket i sin tur 
påverkar validiteten i studien (Dahmström, 2011, s. 368-269). Validiteten handlar om 
mätinstrumentets giltighet (Dahmström, 2011, s. 368). Begreppen reliabilitet och validitet 
behandlas närmare i nästa avsnitt (2.4.2).  

4.3 SVARSFREKVENS 

Svarsfrekvens är antalet element eller respondenter som besvarat enkäten av det totala 
antalet element/respondenter som ingår i urvalet. Detta kan också skrivas i form av den 
matematiska formeln: 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 𝐶/𝐸 , där C är antalet kompletta frågeformulär 
och E är antalet berättigade element i urvalet (Kviz, 2001, s. 265). Studien erhåll totalt 16 
svar vilket innebär en svarsfrekvens om 4.7%. Efter den första påminnelsen ökade 
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svarsfrekvensen med 100% till 10 svar. Efter den andra påminnelsen ökade 
svarsfrekvensen med 60 % till 16 svar.  

I TextTalk Websurvey fanns statistik över utskicken som gjorts. Under tiden enkäten var 
aktiverad, det vill säga länken till enkäten var nåbar för respondenten, erhölls 7 antal 
mjuka studsar och 1 hård studsar. TextTalk (u.å) förklarar mjuk studs som att e-
postmeddelandet inte nått fram på grund av att respondenten i fråga inte var anträffbar vid 
tillfället (på semester etc). En hård studs betyder att e-postmeddelandet inte kom fram till 
respondenten på grund av att e-mailadressen var felaktig (TextTalk, u.å).  

Larson och Chow (2003) genomförde ett experiment för att testa olika teknikers 
effektivitet vid en webbenkätundersökning och kom fram till, bland annat, att; 

- Att skriva personliga följebrev är ett kostnadseffektivt sätt att öka svarsfrekvensen 
- Påminnelser i form av e-postmeddelanden och monetära incitament skall båda 

användas om målet är att öka svarsfrekvensen på en webbenkät 
- Monetära incitament i form av en fast summa är att föredra framför ett lotteri 

 
De ovan nämnda teknikerna användes alla i webbenkäten för att öka svarsfrekvensen. En 
“tidsperiod” mellan 2018-04-16 och 2018-04-25 aktiverades i Websurvey. Efter 
slutdatumet stängdes enkäten automatiskt och respondenter kunde inte längre få åtkomst 
till enkäten. Detta skapade en viss tidspress att besvara enkäten vilket respondenter kan 
uppfatta som negativ stress eller ångest. Detta togs i beaktning men med bedömningen att 
om detta skulle ske borde det således ske i ringa omfattning. I följebrevet till webbenkäten 
samt påminnelserna vägdes för-, och nackdelarna med att skriva rent formellt och 
personligt. Med en mer formell ton får respondenten kanske ett mer professionellt intryck, 
samtidigt är risken att likna en mall. Med en personlig ton på följebrev och påminnelser 
kan det första intrycket verka mer attraktivt men risken är att den inte verkar lika 
professionellt. Övervägandet landade i ett mellanalternativ där grunden är formell men 
med en personlig ton på materialet.  

Två påminnelser utfärdades under tiden enkäten var “aktiverad” med några dagars 
mellanrum där målet var att öka svarsfrekvensen. Detta gjordes i TextTalk Websurvey där 
en funktion fanns som tillät utskick av påminnelser för de respondenter som inte tagit del 
av enkäten. Anledningen var för att det kunde uppfattas som irriterande att bli påmind att 
svara trots att personen i fråga redan deltagit. Det skulle även kunna påverka Umeå 
Universitets varumärke negativt eftersom loggan fanns med på enkäten. Det finns en etisk 
aspekt i att göra utskick i form av påminnelser: nämligen stress och/eller ångest för 
respondenten. Två påminnelser bedömdes dock vara lagom och inte utgöra något som 
borde orsaka stress eller ångest för respondenterna. Av tidigare erfarenheter av att 
webbenkäter kan vara svåra att få svar på (låg svarsfrekvens) så valdes ett monetärt 
incitament i form av att donera 1 kr till barncancerfonden för varje besvarad enkät under 
de första 3 för att se om detta gav resultat. Detta tros ha skapat större incitament för 
respondenten att ta del av studien. Till följd av väldigt låg svarsfrekvens efter det första 
utskicket höjdes bidraget till barncancerfonden med 5 kr per besvarad enkät under de 
nästkommande 3 dagarna och vid sista utskicket med 10 kr per besvarad enkät för 
resterande del av tiden enkäten var aktiverad. Det är svårt att fastställa om donationen eller 
påminnelsen i sig var det som gav fler svar på enkäten eller om det var en kombination av 
de två.  
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4.4 BORTFALL 

Eftersom en enkätstudie har genomförts finns risk för bortfall (Bryman, 2013, s. 192). 
Därför är det viktigt att ta denna risk för bortfall i beaktning och försöka att till så stor del 
som möjligt minska risken. Som tidigare presenterat är arbetsbelastningen för revisorerna 
väldigt hög under våren. Av den anledningen var risken för bortfall till följd av att en 
revisor inte valde att besvara enkäten relativt hög. När en revisor valde att inte svara på 
enkäten uppstod ett individbortfall. Det är något som togs i beaktning vid 
enkätkonstruktionen och utskicket av enkäten. För att minska risken för bortfall 
utformades en enkät som var enkel att förstå och tog ungefär 5-10 minuter att svara på. 
För att öka incitamenten för respondenten att besvara enkäten bifogades även ett följebrev 
(se bilaga 2) som informerade om syftet med studien, de etiska riktlinjerna samt tiden som 
uppskattades att enkäten skulle ta att besvara. Detta gjordes i syfte att öka chansen att få 
revisorerna att svara på enkäten. Genom att utforma en enkät som inte anses för 
tidskrävande av respondenten borde chansen öka att få en tillfredsställande mängd svar.  

Dahmström (2011, s. 355) skriver att partiellt bortfall (variabelbortfall) är när enkäten har 
besvarats men inte till fullo, vissa frågor har lämnats obesvarade. För att undvika partiellt 
bortfall tillämpades två tekniker. Av den anledningen utformades alla frågor i 
webbenkäten som obligatoriska att besvara. Svarsalternativet ”Vet ej” förekom inte i 
enkäten. Det partiella bortfallet var noll (0%) och individbortfallet var 234 (95,3%) 
inklusive mjuka och hårda studsar. Individbortfallet utan mjuka (7st) och hårda (1st) 
studsar var 316 stycken (92,9%). Svarsfrekvensen var som tidigare nämnt 4,7%. 
Anledningen till varför indvidbortfallet med och utan mjuka och hårda studsar har 
presenterats var för att se på hur stor del av den faktiska rampopulationen som besvarat 
respektive inte besvarat enkäten. Viktigt att klargöra är, som Dahmström (2011, s.355) 
skriver, att bortfall inte är densamma som undertäckning där undertäckning handlar om att 
element i rampopulationen (ramen) som skall undersökas inte finns med. 

Eftersom enkäten distribuerades via internet fanns risk för bortfall till följd att enkäten 
aldrig når fram till revisorn. Under våren är det många som skriver examensarbete och av 
den anledningen finns det en risk att en revisor väljer att inte delta i en eller flera studier. 
Detta var något som var svårt att kontrollera utan och risken accepterades. Som tidigare 
nämnt uppstod mjuka och hårda studsar vid utskicket av enkäten. En mjuk studs berodde 
på att respondenten inte var anträffbar och en hård studs innebar att mejladressen inte var 
korrekt. Utskicket resulterade endast i en hård studs vilket innebar att denna kunde bortses 
ifrån. Däremot erhölls sju mjuka studsar vilket i förhållande till svarsfrekvensen kan anses 
mycket. Detta är dock inget som kunde styras eftersom en mjuk studs innebar att 
mejladressen var fullt fungerade men att mejlet inte kom fram till revisorn på grund av 
personen i fråga inte var anträffbar av olika anledningar. Vidare är fanns risken för bortfall 
till följd av den mänskliga faktorn eftersom mejladresserna skrevs in manuellt i Microsoft 
Excel. För att undvika bortfall till följd av detta valde vi att kopiera alla mejladresser 
direkt från FAR:s sökfunktion in till Microsoft Excel. Med hänsyn till endast en hård studs 
inträffade bedöms denna process som tillfredsställande och att risken för bortfall på grund 
av den mänskliga faktorn var relativt låg.  

4.5 STATISTISK BEARBETNING 

Som tidigare nämnt sattes fem kriterier (se avsnitt 4.1) för att definiera vår målpopulation 
för studien. Målpopulationen blev efter sållning utifrån de fem kriterierna 340 stycken och 
rampopulationen, de element som faktiskt undersökt, blev således samma antal (340). 
Detta eftersom en förteckning över samtliga revisorer i målpopulationen tack vare 
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Business Retriever och FARs medlemsregister kunde erhållas. Något partiellt bortfall 
fanns inte (0%) men däremot ett stort individbortfall (95,3%). 

Den statistiska bearbetningen inleddes med att kontrollera hur många respondenter som 
valt att delta i undersökningen samt att säkerställa att enkäten var stängd i TextTalk 
Webbsurvey. Studien erhöll 16 enkätsvar som med hjälp av Textalk Websurvey kunde 
exporteras till Excel i kodat format för vidare bearbetning. Möjligheten att exportera 
enkätsvaren direkt till Excel underlättade bearbetningen eftersom ingen manuell 
bearbetning behövdes utföras och risken för kodningsfel kunde därmed reduceras. Med 
kodningsfel eller fel vid bearbetning av data menas att empiri (data) har skrivits in fel på 
något sätt (Bryman & Bell, 2017, s. 208). Datan kodades sedan i Excel där extremvärdena 
(Instämmer inte alls, instämmer helt) för likertskalan skrevs om till 0 respektive 5. 
Kodning och sammanställning av den deskriptiva statistiken (se bilaga 5) gjordes parallellt 
på privata två datorer för att underlätta bearbetningen. En slutsats drogs att alla enkätsvar 
som inkommit (16) kunde användas i studien eftersom det inte fanns något partiellt 
bortfall. Till följd av den föga mängden respondenter är det svårt att bedöma ifall det 
föreligger några outliers. Det innebar att inget tydligt svarsmönster kunde tydas och ingen 
kontroll för outliers kunde göras eftersom det skulle kräva en större datamängd. All data 
inkluderades därför i analysen.  

Tabell 3. Individuell tabell i Excel 

All rådata sammanställdes till “individuella” 
tabeller som innehöll frågenummer, rådata, 
centralmått samt spridningsmått. Dessa tabeller 
(40 st) sammanställdes sedan i en ny tabell för 
att få en bättre överblick av materialet. För att 
minimera risken för kodningsfel användes 
funktionen “är lika med” (=) i Excel som 
kopierade en cell och returnerade samma värde i 
en annan cell. Detta möjliggjorde uppdatering av 
den “stora” tabellen när de individuella 
tabellerna uppdaterades.  

Tabellen ovan (tabell 3) är ett utdrag på hur en 
av de “individuella” tabellerna såg ut i Excel. 
Alla frågor och svar sammanställdes 
systematiskt i ett Excel dokument där data 
plottades i grafer för att få en god överblick över 
data samt underlätta analysen av materialet i MiniTab. Detta möjliggjorde att frågor och 
svar som väger tyngre och därmed kräver en mer ingående analys snabbt kunde hittas. När 
rampopulationen exporterades till Excel underlättades processen att hitta samband mellan 
beroende (responsvariabel) och oberoende variabel (förklaringsvariabel).  

4.5.2 VARIABELTYPER 

Variabler kan delas upp i två olika former, kvantitativa och kvalitativa, där kvantitativa är 
variabler som kan anta ett numeriskt värde och kvalitativa variabler (kategorivariabel) är 
variabler som inte kan anta ett numeriskt värde (en siffra) utan är en klassificering av 
något. Vidare kan kvantitativa variabler delas in i diskreta och kontinuerliga variabler där 
en diskret variabel är en variabel som kan anta helvärden och kontinuerlig variabel kan 
anta värden i ett intervall (jämför med ett kontinuum) (Ejlertsson, 2014, s. 122-123).  
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4.5.1 DATANIVÅ  

Datanivån eller mätskala beror på vilka värden variabeln kan anta. Datanivån är uppdelad 
i fyra olika skalor: nominalskala, ordinalskala, intervallskala och kvotskala där 
nominalskala är den datanivå/skala med lägsta nivån och kvotskala är den högsta nivån. 
Tabellen nedan (tabell 4) är en sammanställning av datanivå/mätskalor, vad som utmärker 
skalans skalsteg, dess typ av variabel samt möjliga räkneoperationer givet skalans 
informationsinnehåll. Den förklarar således hur dessa hänger ihop och visar på vilka 
räkneoperationer som är möjliga för respektive datanivå.  

Tabell 4. Förhållandet mellan datanivå, skalsteg, räkneoperationer och variabeln 

 

Källa: Data omarbetad utifrån Dahmström, 2011, s. 29. 

Beroende på om variabeln är kvalitativ eller kvantitativ kan olika mätskalor användas och 
datanivå/mätskala påverkar hur avancerade räkneoperationer som kan utföras 
(Dahmström, 2011, s. 29).  

Dahmström (2011, s. 30) skriver att den kvalitativa variabeln kan mätas på antingen 
genom en nominalskal eller ordinalskala och en kvantitativ variabel kan mätas på en 
intervall-, eller kvotskala. Detta är en förenkling av verkligheten eftersom de kvantitativa 
variablerna kan anpassas (transformeras) så att en lägre datanivå kan användas, dock 
gäller ej det motsatta menar Dahmström (2011, s. 30). Se bilaga 5 för en sammanställning 
av datanivå/mätskala, centralmått och spridningsmått för samtliga frågor i webbenkäten.  

4.5.3 CENTRALMÅTT 

Centralmått eller lägesmått är ett sätt att beskriva vart tyngdpunkten ligger i de 
observationer som mäts. För att uttrycka det annorlunda kan det sägas att centralmåttet 
beskriver vart den stora mängden ligger för de observationer som mäts (NE, u.å).  

Typvärdet är det mest frekvent förekommande värdet i en observation. Denna kan vara 
antingen absolut eller relativ. Om det finns flera typvärden i en observation säger måttet 
inte mycket. Vid klassindelat material beräknas typvärdet som den mest frekvent 
förekommande observationen (klassen) (Dahmström, 2011, s. 43). Dahmström (2011, s. 
44) skriver att det variabelvärde som ligger i mitten av alla observationer kallas för 
medianen. Detta gör att observationerna delas mitt itu där den ena hälften hamnar till 
höger om medianen och den andra hälften till vänster menar Dahmström (2011, s. 44). 
SCB (u.å) skriver att medianen kan beräknas för både udda och jämna tal men att udda 
antal observationer är lättare att beräkna. Detta beror på att median-observationen blir 
ensam i mitten vid ett udda antal observationer medan vid ett jämnt antal observationen 
kommer median att beräknas som ett medelvärde av de två mellersta. 

Om undersökningsvariabeln är på minst ordinalnivå kan median och kvartilavstånd nästan 
alltid beräknas, detta tack vare att datan har storleksordnats (Dahmström, 2011, s. 29). 

Microsoft Excel tillåter endast siffror (diskreta eller kontinuerliga) vid matematiska 
bearbetningar som i exempelvis funktionen TYPVÄRDE och MEDIAN. För att 
möjliggöra beräkning av TYPVÄRDET oavsett om det fanns flera typvärden och/eller om 
dessa var i form av text eller siffror användes funktionen:  
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{=INDEX(matris; rad; [kolumn])TYPVÄRDE(PASSA(letauppvärde; letauppvektor; [typ]);0)))} 

Genom att kombinera funktionerna INDEX, TYPVÄRDE och PASSA med en ARRAY 
formel kunde typvärdet för samtliga individuella tabeller beräknas med samma formel. 
Med andra ord eliminerades problemet med olika datanivå på variablerna för de olika 
frågorna. Denna formel kopierades och klistrades in i alla individuella tabeller. Att det är 
en ARRAY formel ses på klammerparanteserna som omger funktionen.  

En av fördelarna med att använda en ARRAY formel i Excel är att individuella celler i 
ARRAY:n inte kan ändras eller skrivas över av misstag. Det krävs att formeln ändras 
manuellt skrivs om eller att den tas bort och görs om från grunden. Det är därför en 
säkrare metod att använda snarare än bygga en formel på flera funktioner (Microsoft, 
2018).  

Fördelen med funktionen INDEX snarare än TYPVÄRDE.FLERA är att index kan 
användas både på text och siffror. En liknande funktion i Excel användes för att beräkna 
median för samtliga dataserier med nominalskala eller ordinalskala: 

{=INDEX(matris; rad; [kolumn])MEDIAN(PASSA(letauppvärde; letauppvektor; [Typ]);0)))} 

För att kunna använda funktionerna vi nyss beskrivit krävdes en sortering av dataserierna 
från lägsta till högsta värde. Detta ordnades lätt med de dataserier som är baserade på en 
ordinal mätskala ty dessa värden är numeriska men för de variabelvärden som är nominell 
datanivå blev det svårare. Problemet är att det inte kan sägas finnas något “rationellt” sätt 
att säga vad som är lägst och högst av exempelvis mätvärdena kvinna och man. För JA 
och NEJ svar började dataserien på “JA” och avslutades med eventuella “NEJ” svar. För 
observationerna “Kvinna” och ”Man” hamnade kvinna högst upp och “Man” längst ned i 
tabellerna.  

Detta borde således inte ha någon effekt på beräkningarna i sig eftersom nominalnivå på 
ett variabelvärde inte kan rangordnas. För att vara konsekventa med vår databearbetning 
valde vi att använda oss av Excels formatering “sortera datavärden stigande” oavsett 
datanivå. Detta resulterade i att datavärden med lägsta värde hamnar högst upp och lägsta 
värde längst ned i tabellerna. Värt att namn är att oavsett datanivå krävs en sortering av 
värdena så att lika kommer intill lika (exempelvis man-man, kvinna-kvinna) annars skulle 
centralmått och spridningsmått inte stämma i tabellerna.  

En frekvenstabell används när fördelningen hos ett variabelvärde kan vara intressant att 
presentera. Frekvensen kan delas upp i absolut och relativ. I den relativa frekvensen 
skapar små stickvärden metodfel (bias) Den relativa frekvensen är markerad i procent (%). 
Detta skapar en snabbare överblick men eftersom varje individ i små stickprov utgör en 
relativt stor del av stickprovet kan det se missvisande ut. Om en frekvenstabell blir 
svåröverskådlig kan den relativa frekvensen användas (Ejlertsson, 2014, s. 125-127). 
Ejlertsson (2014, s. 125-127) skriver att den relativa beräknas som:  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 =  
𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 % 

𝑛
 

I Excel användes funktionen ANTAL.OM för respektive variabelvärde för att beräkna 
frekvenserna. Funktionen nedan beräknar antalet förekommande observationer för ett 
variabelvärde för en given observationsnummer: Villkoret sattes till ett variabelvärde i 
taget, “Man” exempelvis. Samma funktion användes för att beräkna resterande frekvenser 
för de övriga variabelvärdena där villkoret ändrades till det nya variabelvärdet ex. 
“Kvinna”.  
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=ANTAL.OM(område;"villkor") 

4.5.4 SPRIDNINGSMÅTT 

Det är viktigt att ta hänsyn till variabelns datanivå för att kunna bestämma vilket 
spridningsmått som är lämpligt. Fördelen med spridningsmåttet variationsvidd är att det 
alltid kan beräknas om måttet ska användas för en kvantitativ variabel. Ett annat 
spridningsmått som går att använda givet en variabel på minst ordinalnivå är 
kvartilavstånd.  

Kvartilavstånd 

Kvartilavståndet är ett spridningsmått som visar på spridningen för de 50% mest 
centrerade observationerna i stickprovet och beräknas som Q3-Q1, där Q3 är kvartil tre 
och Q1 är kvartil ett. Ett diagram som beskriver kvartilavståndet är ett så kallat lådagram 
(Dahmström, 2011, s. 49). Dahmström (2011, s. 45) skriver att kvartil ett (Q1) är 
variabelvärdet med en kumulativ frekvens om 25%  och kvartil tre (Q3) är variabelvärdet 
med en kumulativ frekvens om för 75%. Anledningen till att Q2 inte alltid skrivs ut är för 
att medianen är detsamma som kvartil två (Q2) eftersom kvartil två har en kumulativ 
frekvens om 50% (Dahmström (2011, s. 45). 

Dahmström (2011, s. 44)  skriver att kvartilavståndet beräknas som:  

𝐾𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 =
3(𝑛 + 1)

4 
−
(𝑛 + 1)

4
 

Om kvartil ett eller tre inte är ett heltal kan kvartilen beräknas genom att beräkna 
medelvärdet av variabelvärdena för de två närmsta observationerna som omger 
observationen. Detta görs för kvartil ett och tre och uträkningen av kvartilavståndet 
beräknas sedan genom formeln Q3-Q1 (Dahmström, 2011, s. 44). Dahmström (2008) 
skriver att vid klassindelat material finns inte all information att tillgå för att beräkna 
medianen och att denna då får approximeras med ett antagande om en jämn fördelning 
inom klassen. Detta betyder att vid klassindelat material, exempelvis ålder, måste 
medianen approximeras. Eftersom vi inte kan uttala oss om observationernas spridning 
inom varje klass och ett antagande inte är lämpligt på grund av den föga datamängden kan 
således ingen approximation göras av kvartilavståndet för fråga 2 samt 3 i webbenkäten.  

Variationsvidd 

Dahmström (2011, s. 49) beskriver variationsvidden som skillnaden mellan det största och 
minsta värde i en datasamling (se formel nedan) där XMax är det största värdet och Xmin 
är det minsta. 

Variationsvidd = XMax - XMin 

I Excel kombinerade vi de två funktionerna “MAX” och “MIN” för att beräkna 
variationsvidden: Maximum värdet i observationerna gavs i form av Max=(tal; [tal2]; ...) 
och minimum värdet gavs i form av =Min(tal; [tal2]; ...). Dessa två kombinerades som: 

=Max(tal1;[tal2];...)-Min(tal1;[tal2];...) 

Detta gjordes för att beräkna variationsvidden i en cell direkt istället för att använda tre 
celler.   

Variationsvidden samt kvartilavståndet beräknas för alla frågor där ordinalskalan används 
men inte för nominalskalan. Anledningen till detta var för att variationsvidden och 
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kvartilavståndet inte kan beräknas vid en nominalskala eftersom mängden information är 
för liten. För att ta reda på vilka frågor som variationsvidden kunde beräknas på användes 
funktionen: 

=OM(Logiskt-test=CellX; [värde_vid_sant];[värde_vid-falskt] 

Funktionen returnerade en tom cell om mätskalan var ordinal och texten “Kan ej 
Beräknas” om mätskalan var nominal. Detta gjorde att vi snabbt kunde se för vilka frågor 
variationsvidden behövde beräknas för.  

4.5.7 KONTROLLSYSTEM 

Systematik var ledordet för studien som helhet och databearbetningen i Excel var inget 
undantag. Ett kontrollsystem sattes upp i Excel för att minimera de mänsklig felen vid 
bearbetningen. Detta var ett problem som var svårt att eliminera helt eftersom den 
mänskliga faktorn inte helt går att eliminera. Ett beslut togs om att sammanställa all data i 
form av den deskriptiva statistiken i Microsoft Excel. Idéen var att genom att 
sammankoppla alla siffror i Excel torde de mänskliga felen vid bearbetning minska. 
Rådatan från webbenkäten exporterades till Excel från TalkTalk Websurvey. Rådatan från 
TextTalk Websurvey fanns på blad 1 (datakälla) i Excel. I blad 2 (sammanställning data) i 
samma arbetsbok i Excel sammanställdes var fråga för sig där observationerna var länkade 
till blad 1 från respektive cell med Excel funktionen “är lika med” (=). Genom att “länka” 
cellerna i de individuella tabellerna till blad 1 (rådata) uppdaterades allt i den undre 
“hierarkin”(blad 2)  automatiskt. “Länkningen” gjorde med excel funktionen 
“='blad'!Cell”. Med andra ord kontrollerade blad 1 vad som visades i blad 2 både vad 
gäller text och siffror. Funktionen SUMMA användes för kontrollera att alla observationer 
fanns med i dataserien (n=16) i blad 2 för respektive tabell. Detta gjordes även för 
frekvenstabellerna där andelen (observationens frekvens/summa antal observationer) 
beräknades för respektive svarsalternativ. Funktionerna ANTALV, INDEX, TYPVÄRDE, 
PASSA samt MEDIAN användes för de “individuella” tabellerna.  

40 individuella tabeller genererades utifrån det insamlade datamaterialet från blad 1 i 
Excel där fem av dessa var frågor med underfrågor (ty likertskalan legat till grund för 
dessa). Resterande 35 tabeller var frågor med kategoriska svar.  För att minska utrymmet 
som tabellerna tar upp grupperades raderna för dataserierna i Excel. Detta gjorde att alla 
rader med dataserier (respektive svarsserie för frågorna) kunde döljas efter bearbetningen 
var klar där en flik intill raden kunde expandera/kollapsa vid behov. Dessa 40 tabeller 
sammanställdes sedan till en större tabell för att få en bättre överblick av det insamlade 
datan, som tidigare nämnts. För att undvika att mata in fel data i tabellerna och möjliggöra 
en “autouppdatering” av den “stora tabellen” länkades all data genom Excel funktioner 
från de individuella tabellerna. Detta minskade risken att fel data hamnar på rätt plats och 
vice versa men eliminerade den inte. När en nominalskala användes (gällde frågorna 1, 4 
samt 5) och antal/frekvens av en given variabel beräknades användes Excel funktionen 
ANTALV.  

4.5.8 T-TEST 

Hållbarhetsrapporten har som tidigare nämnt (se avsnitt 3.6) fem starka kopplingar till 
riskbedömningsprocessen. Dessa kopplingar utgör alla förklarande variabler som ligger 
till grund för hypotesprövningen. För att undersöka detta ställdes frågor i enkäten baserade 
på dessa kopplingar. Dessa frågor delades sedan upp i två delar: 2.1 samt 2.2. Frågorna i 
första delen (2.1) ställdes för att undersöka hur en hållbarhetsrapport som inte är upprättad 
enligt standardiserat ramverk påverkade riskbedömningsprocessen och förväntan 
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(förtroende). Frågorna i del 2.2 berörde en hållbarhetsrapport som är upprättad enligt ett 
standardiserat ramverk. Anledningen till uppdelningen var för att undersöka om det fanns 
någon skillnad mellan hur revisorerna svarat beroende på om hållbarhetsrapporten är 
upprättad enligt ett standardiserat ramverk eller ej. För att undersöka utfördes ett tvåsidigt 
T-test för varje enskild förklaringsvariabel. Med hjälp av ett tvåsidigt T-test gick det att 
undersöka om det förelåg en signifikant skillnad mellan medelvärdet för en fråga i första 
delen (2.1) med en fråga i del två (2.2). Denna studie utgår från en signifikansnivå på 5% 
för alla tester, likaså regressionsanalysen. Med den valda signifikansnivån innebar detta 
att det endast var 5% risk att förkasta nollhypotesen trots att den var sann (Körner och 
Wahlgren, 2005, s. 122).  

Dessa T-test gjordes endast i syfte att visa på eventuella skillnader i svaren av 
respondenterna. Att undersöka ordinala variabler med T-test och dra en slutsats utifrån det 
var egentligen inte lämpligt. Då de ställda frågorna innehöll påståenden från 0 till 5 gick 
det inte att bedöma om avståndet mellan varje påstående är densamma (ty likertskalan är 
inte ekvidistant). Detta innebar att det inte gick att uttala sig om att det fanns ett 
medelvärde och ett T-test blev således inte lämpligt. Det gick heller inte att uttala sig om 
en normalfördelning då svaren var utspridda över dessa påståenden (0-5) vilket innebar att 
testet kunde vara missvisande. När en respondent måste ta ställning till påståenden förelåg 
inte något mönster där svaren närmade sig en mittpunkt. Varje respondents svar såg olika 
ut vilket innebär att även vid en svarsfrekvens på 100% gick det inte att uttala sig om en 
normalfördelning. Rent teoretiskt skulle dessa respondenter alla ha kunnat svara 5 på 
skalan likväl som att alla hade kunnat svara 0 på skalan. Syftet med T-test var således 
endast att visa på eventuella skillnader mellan frågorna men att inte dra någon slutsats. 
Resultatet av T-testen presenteras i avsnitt 5.   

4.5.9 REGRESSIONSANALYS 

Det huvudsakliga syftet med studien var som tidigare nämnt att försöka fastställa i vilken 
utsträckning revisorn hade ett förtroende för den information som presenterades i en 
hållbarhetsrapport samt i vilken utsträckning det påverkade revisorns 
riskbedömningsprocess. Med detta menas om hållbarhetsrapporten kan påverka den 
information som revisorn inhämtade till riskbedömningsprocessen samt om revisorn har 
förtroende för den informationen. Genom att undersöka om ett samband mellan dessa 
variabler förelåg kunde en slutsats dras för huruvida hållbarhetsrapporten påverkade 
riskbedömningen och förtroendet. För att mäta ett orsakssamband mellan två eller fler 
variabler kan en regressionsanalys användas (Körner och Wahlgren, 2005, s. 170). 
Regressionsanalys är vanligt förekommande inom hypotesprövning och var således 
lämpligt att använda även i denna studie. Dahmström (2011, s. 30) skriver att numeriska 
samband (även kallat statistiska samband) är när två eller fler variabler samvarierar (har 
samvariation) med varandra, det vill säga, när variabel B (oberoende) ändrar värde, ändrar 
variabel A (beroende) värde. Med orsakssamband menar Dahmström (2011, s. 30-31) att 
en variabel (A: beroende) ändrar värde är det på grund av att den andra variabeln (B: 
oberoende) har ändrat värde. Dock var denna studie en undersökning med en webbenkät 
utformad med frågor på nominal-, samt ordinalskala. Till följd av det lämpade sig inte 
användning av multipla linjära regressionsanalys då det inte gick att avgöra om avståndet 
mellan de olika påståenden var densamma, vilket hade varit möjligt vid en 
intervallvariabel. En ordinalskala möjliggör att ranka påståenden från 0 till 5 men det gick 
inte att uttala sig om huruvida avstånden mellan varje skalsteg var ekvidistant eller ej. 
Detta innebar att en multipel linjär regressionsanalys inte var lämplig att använda i denna 
studie.  
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När den beroende variabeln är en ordinalvariabel är det mer lämpligt att använda sig av en 
modell som är anpassad för att analysera en ordinalvariabel, än att för enkelhetens skull 
utföra en multipel linjär regressionsanalys (Long, 1997, s. 115; Minitab, 2017). En 
förutsättning för att utföra en regressionsanalys var att multikollinearitetsproblem förelåg 
dvs när två variabler korrelerade med varandra. Variabler som korrelerar med varandra 
skapar multikollinearitetsproblem vilket leder till att det blir svårare att göra skattningar 
(Körner och Wahlgren, 2006, s. 398). Körner och Wahlgren (2006, s. 397) menar på att 
om två variabler korrelerar med varandra beskriver de samma sak och en variabel bör 
förslagsvis exkluderas. Av den anledningen utfördes en korrelationsanalys i Minitab för 
att undersöka korrelationen mellan förklaringsvariablerna. Spearman Rho korrelationstest 
i Minitab utfördes för att mäta korrelationen (se bilaga 7). Dock utfördes en multipel linjär 
regression i syfte att undersöka multikollinearitet. En multipel linjär regression i Minitab 
möjliggör att genom VIF-värden undersöka om det förekommer multikollinearitet mellan 
variabler. Vid höga VIF-värden indikerar det att modellen har problem med förklarande 
variabler som har hög korrelation. Utfallet och resultatet av korrelationstestet presenteras i 
kapitel 5 samt 6.  

Då påståendena var värderade från 0 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt) där 5 
ansågs vara högst och 0 lägst har en omkodning av siffrorna till kategorier utförts. Det har 
utförts för att i Minitab kunna rangordna svaren från 5 (högst) till 0 (lägst). Detta gjordes 
för att kunna erhålla positiva samband i regressionsanalysen. Då syftet med studien var att 
visa på hur hållbarhetsrapporten påverkar riskbedömningen och förtroendet var en 
omkodning nödvändig för att erhålla ett positivt samband mellan förklaringsvariablerna 
och responsvariablerna. Innan omkodningen rangordnade den ordinala logistiska 
regressionen i Minitab värdena från 0 till 5 vilket innebär ett negativt samband mellan 
responsvariabeln och förklaringsvariablerna. Denna omkodning påverkade inte resultatet 
av regressionen i sig utan användes endast i syfte att förtydliga sambandet mellan 
responsvariabeln och förklaringsvariablerna.  
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5. EMPIRI 

I detta kapitel presenteras studiens statistiska bearbetning och dess resultat. Kapitlet 
inleds  med en presentation av studiens deskriptiva statistik. Vidare presenteras studiens 
ordinal logistiska regressionsanalys för att finna eventuella samband mellan studiens 
variabler. Denna statistiska presentation utgör sedan grund för analys och slutsatser. 

5.1 DESKRIPTIV STATISTIK 

Deskriptiv statistik handlar om att sammanfatta, beskriva och/eller visa empiri i en studie 
och görs genom att använda olika statistiska metoder (Collis & Hussey, 2014, s. 341). 
Detta är vad som presenteras i följande kapitel. En sammanställning för webbenkätens 
samtliga svar på frågorna finns i bilaga 3 samt 4. 

5.1.1 BAKGRUNDSFRÅGOR 

Dessa två sammanställningar utgör den deskriptiva statistiken för studien. Bilaga 5 är en 
sammanställning av centralmått och spridningsmått exkluderat frekvenstabeller för 
studien. Frekvenstabellerna åskådliggörs i bilaga 6. Anledningen till att lägga 
frekvenstabellerna (som även de är ett typ av centralmått) utanför bilaga 5 var för att 
förenkla läsningen. Dessa bör dock inte betraktas som två separata sammanställningar 
utan som en del ett och en del två.  

Anledning till att dessa så kallade bakgrundsfrågorna (fråga 1 t.o.m. fråga 7) har ställts, är 
som nämnt tidigare, på grund av att det är intressant att få en bild över vem som har valt 
att delta i studien. Ordet valt är här centralt eftersom enkäten (i linje med god 
forskningsetik) är frivillig att besvara.  

De sju bakgrundsfrågorna behandlar kön, ålder och erfarenhet inom 
hållbarhetsrapportering som auktoriserad revisor. Dessa frågor valdes att inkluderas för att 
kunna analysera ifall det finns skillnader mellan revisorerna beroende på dess bakgrund 
och erfarenhet inom hållbarhetsrapportering. Vidare ställdes bakgrundsfrågorna för att 
kunna bedöma ifall de svarande har den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna ta 
ställning till hur hållbarhetsrapporten påverkar riskbedömningen samt förväntan på 
informationen.  

Figur 2. Könsfördelning och åldersfördelning. 

Till att börja med fick revisorer ange juridiskt kön för att sedan ta ställning till ålder. För 
att underlätta databearbetningen fick revisorerna ta ställning till fyra ålderskategorier där 
den lägsta ålderskategorin var mellan 25-30 år. Anledningen till att inte inkludera ett 
svarsalternativ under 25 år grundade sig i antagandet att ingen under 25 år skulle kunna 
bedömas ha den erfarenhet som krävs för att vara ansvarig revisor för ett bolag som 
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omfattas av den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen. Könsfördelningen visar på 81% 
män och 19 % kvinnor medan åldersfördelningen visar på att 88% av de svarande är över 
40 år.   

Den tredje frågan revisorerna fick ta ställning till berörde hur länge de svarande har 
arbetat som auktoriserad revisor. Syftet med frågan var att få en uppfattning om vilka 
respondenterna var för att bedöma respondenternas svar och kunna göra en utförligare 
analys av resultatet. Fråga tre visar på att 63% att de svarande har över 16 års erfarenhet 
som auktoriserad revisor.  

För att ytterligare undersöka och visa på skillnader beroende på revisorernas erfarenhet, 
har två frågor som berör om revisorn har upprättat hållbarhetsrapporter och om revisorn 
tidigare granskat hållbarhetsrapporter ställts. Syftet med dessa frågor var för att visa på ett 
eventuellt samband mellan dessa variabler och hur revisorerna förhåller sig till 
kontrollskyldigheten (fråga 6 och 7). Enligt fråga 4 är det endast 12% av de svarande som 
har upprättat hållbarhetsrapporter medan fråga 5 visar på att det är 87% som har granskat 
hållbarhetsrapporter.  

 

Figur 3. Enkät – Fråga och 7 

De två sista bakgrundsfrågorna (fråga 6 samt 7) berörde huruvida respondenten ställde sig 
inför den kontrollskyldighet som lagändringen innebar. Genom att använda en femskalig 
likertskala har den svarande fått lov att ta ställning till om den anser sig själv vara 
införstådd i vad hållbarhetsrapporten ska innehålla. Vidare har de fått ta ställning till om 
de anser sig själva tillräckligt förberedda inför kontrollskyldigheten. Syftet med frågorna 
var för att kunna bedöma om de svarande revisorerna har den kunskap och kompetens som 
krävs för att utföra sin kontrollskyldighet. Fråga 6 visar på att det är 81.75% av de 
svarande som har svarat fyra eller högre och 38% som anser sig själv vara helt införstådd i 
ändringen av årsredovisningslagen och här ligger median på fyra. Fråga 7 visar på att det 
är 87,5% av de svarande som har svarat fyra eller högre och anser sig vara tillräckligt 
förberedd inför kontrollskyldigheten medan 37,5% instämmer helt. Även i detta påstående 
ligger medianen på fyra.  

5.1.2 KVALITATIVA FRÅGOR I WEBBENKÄT  

De inledande frågorna i del 2.1 (fråga 8, 9 och 10) och 2.2 (fråga 15, 16 och  17) berörde 
huruvida revisorn ställer sig till den information som presenteras i hållbarhetsrapporten. 
Som tidigare nämnt var frågorna uppdelade på två delar där del 2.1 avsåg en 
hållbarhetsrapport som är upprättade enligt ett standardiserat ramverk och del 2.2 en 
hållbarhetsrapport som inte är det. Syftet med dessa frågor var att kartlägga hur en revisor 
förhåller sig till den information som finns i en hållbarhetsrapport och visa på eventuella 
skillnader beroende på om hållbarhetsrapporten är standardiserad eller inte. Genom att 
revisorn behövde ta ställning till dessa frågor utifrån olika kvalitativa egenskaper gavs 
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möjligheten att göra en bedömning av kvalitén av informationen i en hållbarhetsrapport. 
Således kunde bedömningen göras ifall hållbarhetsrapporten kan användas som en 
informationskälla i riskbedömningsprocessen. Till dessa tre frågor bifogades en extra 
förklaring i enkäten om vad som menas med respektive kvalitativ egenskap. Genom 
uppdelningen i två delar kunde eventuella skillnader mellan kvalitén av informationen i 
hållbarhetsrapporten, beroende på om den var upprättad enligt ett standardiserat ramverk 
eller inte, bedömas.  

 

Figur 4. Enkät – Fråga 8 och 15 

Huruvida revisorerna uppfattar om informationen i hållbarhetsrapporten är begriplig ses 
svaret i figur 4 ovan. Till vänster avser en hållbarhetsrapport som inte är upprättad enligt 
ett standardiserat ramverk och till höger avser en hållbarhetsrapport som är upprättad 
enligt ett standardiserat ramverk. 

Fråga 8 och 15 i webbenkäten var ställd i syfte att låta respondenten ta ställning till om 
den information som presenterades i en hållbarhetsrapport är begriplig. Med begriplig 
information menas i denna fråga information i hållbarhetsrapporten som är lätt för 
revisorn att förstå. Fråga 8 visar på att 87.5% av de svarande revisorerna har angett en trea 
eller högre jämfört med 81,25% i fråga 15. Däremot framgår det att det endast är 6% av 
respondenterna som instämmer helt att informationen i en hållbarhetsrapport som är 
upprättad enligt ett standardiserat ramverk är begriplig, medan 13% instämmer helt 
gällande en hållbarhetsrapport som inte är det. Detta är troligtvis en effekt till följd av 
studiens föga mängd data. Ett svar av en respondent när mängden data är liten får en 
påtaglig effekt (6%) även fast den kanske beror på slumpen. Ett tvåsidigt t-test utfördes 
för att undersöka om det finns en eventuell signifikant skillnad mellan frågornas 
medelvärde. T-testet (se bilaga 8) gav inte en statistiskt säkerställd skillnad mellan 
frågornas medelvärde. Men för att påminna läsaren är detta t-test endast i syfte att visa på 
eventuella visuella skillnader mellan frågorna och är således inte till grund för någon 
slutsats.  

Figur 5. Enkät – Fråga 9 och 16 
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I enkäten fick respondenterna ta ställning till huruvida de anser att informationen i 
hållbarhetsrapporten är relevant (se figur 5 ovan) sett till om den är upprättad enligt ett 
standardiserat (till vänster i figur 5 ovan) respektive icke-standardiserat ramverk (till höger 
i figur 5 ovan). Med relevant information menas i denna fråga information som är 
användbar i revisionsprocessen. I fråga 9 framgår att 50% av respondenterna angett en 3:a 
och 31,25% har angett en 4:a eller högre. Fråga 16 visar på att 31,25% har angett en 3:a 
och 43,75% har angett en 4:a eller högre. En 3:a på en ordinalskala indikerar på att de 
flesta revisorerna inte kan placera sig på skalan mellan 0 till 5 och således ställer sig i 
mitten. Det finns inga tendenser att svaren drar åt något håll i fråga 9. Det betyder att de 
flesta revisorerna är osäkra på om informationen i en hållbarhetsrapport som inte var 
upprättad enligt ett standardiserat ramverk är relevant eller inte. Att det är fler revisorer 
som angett en 4:a eller högre för en hållbarhetsrapport som är upprättad enligt ett 
standardiserat ramverk indikerar att revisorer bedömer att informationen i en 
standardiserad hållbarhetsrapport har högre relevans. Även här utfördes ett t-test för att 
undersöka frågornas medelvärde. T-testet gav inte en statistisk signifikant skillnad mellan 
frågornas medelvärde (se bilaga 8).  

 

Figur 6. Enkät – Fråga 10 och 17 

Figur 6 visar revisorernas svar på påståendet om informationen i hållbarhetsrapporten är 
tillförlitlig. Till vänster (figur 6 ovan) avser en hållbarhetsrapport som inte är upprättad 
enligt ett standardiserat ramverk. Till höger (figur 6 ovan) avser en hållbarhetsrapport som 
är upprättad enligt ett standardiserat ramverk.  

Både fråga 10 och fråga 17 i webbenkäten visar på att 50% av de svarande revisorerna 
angett en trea. Som tidigare nämnt kan en 3:a på en ordinalskala upplevas som ett osäkert 
svar. Det indikerar att revisorerna är osäkra på om informationen i en hållbarhetsrapport är 
tillförlitlig. Med tillförlitlig menar vi i den här fråga information som är neutral och 
fullständig och som revisorn kan förvänta sig är utan väsentliga felaktigheter. Däremot 
kan vi se att 31,25% av de tillfrågade angett en 4:a för en standardiserad 
hållbarhetsrapport jämfört med 18,75% för en som inte är det. Det visar på en tendens att 
revisorerna ändå bedömer att tillförlitligheten av information är något högre i en 
standardiserad hållbarhetsrapport jämfört med en som inte är det. Dessa deskriptiva 
resultat ska dock betraktas med viss försiktighet med hänsyn till studiens lilla mängd data. 
Ett svar har som tidigare nämnt en stor effekt (6%) för det valda påståendet och kan 
således leda till att stapeldiagrammen blir missvisande. Även här utfördes t-test för att 
finna en eventuell signifikant skillnad mellan frågornas medelvärde. Ingen signifikant 
skillnad av frågornas medelvärde säkerställdes (se bilaga 8).  
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5.2 RISKBEDÖMNING 

I enkäten ställdes fyra frågor (fråga 12, 13, 19 samt 20) med fyra delfrågor till fråga 13 
och 20 för att finna ett eventuellt samband mellan hållbarhetsrapporten och 
riskbedömningsprocessen. Dessa fyra frågor delades upp i två avsnitt (del 2.1 och 2.2) för 
att visa på eventuella skillnader om hållbarhetsrapporten var upprättad enligt ett 
standardiserat ramverk, exempelvis GRI, och en hållbarhetsrapporten som inte var det. I 
fråga 12 behövde respondenterna ta ställning till om en hållbarhetsrapport som inte är 
upprättad enligt ett standardiserat ramverk kan användas som informationskälla till 
riskbedömningsprocessen. I fråga 19 behövde respondenterna i stället ta ställning till 
samma frågeställning men där frågan berörde en hållbarhetsrapport som är upprättad 
enligt ett standardiserat ramverk.  

Figur 7. Enkät - Fråga 12 och 19 

Figur 7 beskriver revisorernas ställningstagande till påståendet om hållbarhetsrapporten 
kan användas i riskbedömningsprocessen. Till vänster (figur 7 ovan) avser en 
hållbarhetsrapport som inte är upprättad enligt ett standardiserat ramverk. Till höger (figur 
7 ovan) avser en hållbarhetsrapport som är upprättad enligt ett standardiserat ramverk.  
I fråga 12 framgår det att 31,25% av de svarande revisorerna angett en fyra eller högre på 
att en hållbarhetsrapport som inte är upprättad enligt ett standardiserat ramverk kan 
användas för att inhämta information till riskbedömningsprocessen, jämfört med 25% som 
angett en fyra eller högre gällande en hållbarhetsrapport som är upprättad enligt ett 
standardiserat ramverk. Det finns dock inga tydliga skillnader gällande frågorna då 
spridningen är relativt lika gällande båda frågorna. Ett tvåsidigt T-test användes för att 
undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan frågornas medelvärde. T-testet 
visade på att ingen signifikant skillnad finns mellan frågorna (se bilaga 9). Men som 
tidigare nämnt kan en ordinalvariabel inte anta ett medelvärde varför ingen slutsats dras 
utifrån det valda testet. 

Tabell 5. Enkät – Fråga 13 och 20 

 

 

 

Fråga 13 och 20 behandlade de variabler som var förklarande för responsvariabel (fråga 
12 och 19) som låg till grund till hypotesprövningen för hypotes H1a (se avsnitt 3.6). I 
bilaga 9 finns en sammanställning av de T-tester som utförts för att undersöka om det 
finns någon signifikant skillnad mellan en hållbarhetsrapport som är upprättad enligt ett 
standardiserat ramverk och en som inte är det. Inget av testerna visade på signifikans 



 

 

 

51 

vilket innebär att medelvärdet för de båda frågorna inte signifikant skiljer sig från 
varandra. Medelvärdet för alla delfrågor för 13 och 20 låg runt 2 vilket indikerar att de 
flesta av revisorerna inte anser att hållbarhetsrapporten påverkar deras 
riskbedömningsprocess. Medianen till delfrågorna om en hållbarhetsrapport som inte är 
standardiserad varierar mellan 1 och 3 där fråga 13e visar den högsta medianen på 3. För 
en hållbarhetsrapport som är standardiserad visar alla delfrågorna en median på 2 förutom 
F20e som visar 3. 

5.2.1 Ordinal logistisk regression 

För att pröva studiens hypotes H1a (se avsnitt 3.6) utfördes en ordinal logistisk regression 
för att testa sambandet (samvariation) mellan responsvariabeln (fråga 19) och de 
förklarande variablerna (fråga 20a, 20b, 20c, 20d, 20e). En ordinal logistisk 
regressionsanalys utfördes inte mellan fråga 12 och 13 av den anledningen att inget 
samband kunde finnas mellan fråga 19 och 20. Det hade därför inte varit motiverat med 
hänsyn tagen till studiens föga mängd data. Som tidigare nämnt är det lämpligt att utföra 
en ordinal logistisk regression när responsvariabeln är en ordinalvariabel. Detta förutsatte 
att vi inte hade ett starkt multikollinearitetsproblem, dvs att de oberoende variablerna 
korrelerar. Korrelationstestet Spearman Rho visade på att förklaringsvariablerna hade en 
stark korrelation till varandra (se bilaga 7). Detta indikerade att de förklarande variabler 
var beroende av varandra och multikollinearitetsproblem fanns. För att ytterligare bekräfta 
detta utfördes en multipel linjär regression i syfte att undersöka 
multikollinearitetsproblemet. Den multipla regressionsanalysen visade (se bilaga 14) att 
modellen hade höga VIF värden där variabel F20b visade ett VIF-värde på 26,13. Det 
innebar att tydliga multikollinearitetsproblem fanns med variabel F20b. Av den 
anledningen exkluderades den variabeln för att på nytt utföra en multipel 
regressionsanalys. Den nya regressionsanalysen visade på betydligt lägre VIF-värden. Det 
innebar att genom att exkludera varibel F20b blev modellen mer lämplig att förklara vår 
responsvariabel och var den modell som låg till grund för studiens ordinala logistiska 
regressionsanalys. 

För att undersöka om det finns ett samband mellan den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
med riskbedömningsprocessen utfördes en ordinal logistisk regression med fråga 19 som 
responsvariabel och Fråga 20a, 20c, 20d, och 20e som förklarande variabler (se bilaga 11). 
Gällande delfråga 20a som behandlade strategier och mål har inget statistiskt samband 
säkerställts. Utifrån den valda signifikansnivå om 5% gick det inte att med säkerhet att 
säga att det finns ett statistiskt samband mellan den förklaringsvariabeln och vår 
responsvariabel. Detta innebär att inget samband mellan hållbarhetsrapporten och 
påverkan på revisorns förståelse för företagets strategier och mål (som är del av 
riskbedömningsprocessen) har lyckats säkerställas. Ett statistiskt säkerställt samband gick 
heller inte att finna gällande delfråga 20c som behandlade förståelsen för företagets 
affärsrisker. P-värdet för denna delfråga är betydligt högre än studiens valda 
signifikansnivå och det går inte att med säkerhet uttala sig om något samband med vår 
responsvariabel. Vidare gick inte något statistiskt samband att säkerställas gällande 
delfråga 20d och responsvariabeln. Här är dock p-värdet betydligt lägre än delfråga 20a 
och 20c men inte tillräckligt lågt med hänsyn till studiens signifikansnivå för att kunna 
uttala sig om något säkerställt samband. Däremot kunde ett statistiskt säkerställt samband 
finnas gällande delfråga 20e som behandlade icke-finansiell information och om revisorn 
anser att hållbarhetsrapporten kan användas i riskbedömningsprocessen.  

En ordinal logistisk regression utfördes för att undersöka om det finns ett samband mellan 
de kvalitativa egenskaperna och revisorernas bedömning om hållbarhetsrapporten kan 
användas i riskbedömningsprocessen. Analysen visar på att inget statistiskt samband har 
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säkerställts utifrån studiens valda signifikansnivå 5% (se bilaga 11). Det går således inte 
att utifrån de kvalitativa egenskaperna bedöma om hållbarhetsrapporten kan användas i 
riskbedömningsprocessen.  

5.3 FÖRTROENDE  

I enkätkonstruktion valdes att inkludera två frågor (fråga 14 och 21) med fyra delfrågor 
som behandlade revisorns förväntan för informationen i hållbarhetsrapporten. Dessa 
frågor var även som tidigare nämnt uppdelade på två delar 2.1 och 2.2 för att visa på 
eventuella skillnader till följd av att hållbarhetsrapporten är upprättad enligt 
standardiserade regelverk eller inte.  

Tabell 6. Enkät - Fråga 14 och 21 

Tabellen ovan (tabell 6) visar samtliga påståenden för fråga 14 samt 21. Skillnaden mellan 
dessa ligger i deras antaganden. Fråga 14 utgår från en hållbarhetsrapport som är 
upprättad enligt ett standardiserad ramverk och fråga 21 för en hållbarhetsrapport som inte 
är upprättad enligt ett standardiserat ramverk. För att undersöka eventuella skillnader 
mellan hållbarhetsrapporterna har tvåsidigt t-test utförts för respektive fråga. Dessa är som 
tidigare nämnt enbart gjorda i syfte att visa på eventuella skillnader mellan frågorna. T-
test ämnar undersöka statistiska skillnader gällande medelvärden. Men eftersom frågorna 
var utformade med påståenden går det inte att uttala sig om något medelvärde och det går 
således inte använda dessa t-test för att dra en slutsats om respektive frågas medelvärde. 
Inga statistiska skillnader på delfrågornas medelvärde (se bilaga 12) har säkerställts då alla 
t-testers p-värden är betydligt högre än studiens valda signifikansnivå om 5%. Detta är 
dock inget som det bör läggas någon större vikt vid med hänsyn till frågornas utformning.  

För att ytterligare undersöka revisorns förtroende för den information som finns i en 
hållbarhetsrapport ställdes frågorna 11 samt 18. I dessa behövde respondenten ta ställning 
till huruvida information som finns i en hållbarhetsrapport kan användas för att inhämta 
information ett företag. Precis som tidigare var denna fråga uppdelad i två delar för att 
undersöka eventuella skillnader av hållbarhetsrapporten till följd av en standardisering 
eller ej.  

Figur 8. Enkät - Fråga 11 och 18 

I figur 8 ovan beskrivs revisorernas ställningstagande till om en hållbarhetsrapport kan 
utgöra en informationskälla om det företag som revideras. Grafen till vänster i figur 8 



 

 

 

53 

ovan avser en hållbarhetsrapport som inte är upprättad enligt ett standardiserat ramverk. 
Till höger avser en hållbarhetsrapport som är upprättad enligt ett standardiserat ramverk.  

Från stapeldiagrammet för fråga 11 (se figur 8 ovan) går det att utläsa att svaren är väldigt 
spridda med en nära jämn fördelning över varje påstående. I fråga 18 framgår däremot att 
majoriteten, 43,75%, av respondenter angett en 4:a gällande en hållbarhetsrapport som är 
upprättad enligt ett standardiserat ramverk. Andelen som instämmer helt är högre i fråga 
11 (18,75%) jämfört med andelen i fråga 18 (endast 6,25%). För att undersöka om 
eventuella skillnader finns gällande hållbarhetsrapporterna utfördes ett T-test. Ingen 
statistisk signifikant skillnad av frågornas medelvärde har konstateras (se bilaga 13). Som 
tidigare nämnt kan ingen slutsats dras utifrån T-testen då även dessa frågor behandlar 
påståenden.  

5.3.1 ORDINAL LOGISTISK REGRESSIONSANALYS 

För att testa hypotes H1b utfördes tester för finna ett statistiskt säkerställt samband 
gällande hållbarhetsrapportering och revisorns förtroende för informationen. Genom att 
utföra en ordinal logistisk regression kunde ett samband mellan responsvariabeln (fråga 
11) och förklaringsvariablerna (fråga 21a, 21b, 21c och 21) undersökas. 
Regressionsanalysen inleddes med att först undersöka den valda modellen (fråga 11 och 
fråga 21). Det gjordes genom att i ett första steg ta reda på hur de förklarande variablerna 
förhöll sig till varandra. Som tidigare presenterat utförs en ordinal logistisk regression 
under förutsättningarna att modellen inte har multikollinearitetsproblem. Detta 
undersöktes genom att utföra ett korrelationstest för att se hur variablerna korrelerade med 
varandra. Av testet framgår det att variablerna hade hög korrelation med varandra (se 
bilaga 7). Av den anledning utfördes en multipel linjär regressionsanalys i syfte att 
undersöka modellens VIF-värden. Bilaga 14 påvisar de höga VIF värdena. Detta indikerar 
att modellen hade multikollinearitetsproblem där framförallt fråga 21a sticker ut med VIF-
värde på 30,69. Till följd av de höga VIF-värdena exkluderades den variabeln. VIF-
värdena var betydligt lägre i den senare modellen och det var således den som låg till 
grund för den ordinala logistiska regressionen (se bilaga 15). Dock har inget statistiskt 
samband mellan responsvariabeln och förklaringsvariablerna säkerställts. P-värdena i 
modellen är högre än studiens valda signifikansnivå och inget samband mellan 
responsvariabeln och förklaringsvariablerna har säkerställts. 

Fråga 22 i denna studie ställdes för att undersöka vad revisorerna trodde att 
hållbarhetsrapporten på lång sikt skulle leda till. Frågan var dock inte underlag för någon 
av studiens hypotesprövningar. Syftet med frågan var endast att visa på och 
uppmärksamma om eventuella forskningsområden för fortsatt forskning.  
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Figur 9. Enkät – Fråga 22 

I figur 9 ovan behandlas frågan vad revisorer tror att hållbarhetsrapporten kommer att leda 
till på lång sikt (över 10 år). Figuren är en sammanställningar av de delfrågor som 
förekom i fråga 22. Detta för att få en bättre överblick över svaren.  

I figur 9 framgick det att majoriteten av revisorerna är överens om att 
hållbarhetsrapporteringen inte kommer att leda till att det blir enklare för dem att uttala sig 
om ett företags fortlevnad. I övrigt är det svårt att uttala sig om vad revisorerna tror att 
hållbarhetsrapporteringen kommer att leda till på lång sikt. Både typvärde och median för 
fråga 22b visar på 4 vilket indikerar på att revisorerna tror att hållbarhetsrapporteringen 
kommer att leda till att företag på ett tydligare sätt presenterar resultatindikatorer i form av 
icke-finansiella. Vidare visar även fråga 22c på ett typvärde och median på 4. Detta ger en 
indikation på att revisorerna tror att gränsvärdena kommer att sänkas ytterligare och 
därmed att fler företag kommer att omfattas av lagkravet.  

Fråga 23 (se figur 10 nedan) var ställd för att undersöka hur revisorerna ställer sig till 
informationen i hållbarhetsrapporten givet att den är både oberoende granskad och 
upprättad enligt ett standardiserat ramverk.  
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Figur 10. Enkät – Fråga 23 

Typvärdet samt medianen för fråga 22 (se figur 10 ovan) är 4 med en variationsvidd på 5. 
Variationsvidden visar på att det finns en spridning mellan alla svarsalternativ på skalan. 
Att det är en stor spridning i resultatet säger i detta fall inte så mycket eftersom det endast 
krävs ett svar som skiljer sig från mängden för att variationsvidden ska öka. Vad som 
däremot är mer intressant är att se på tendensen i materialet. Majoriteten av 
observationerna ligger till höger om mitten vilket tyder på att respondenterna är positivt 
inställda till att använda hållbarhetsrapporten i riskbedömningsprocessen givet att den är 
upprättad enligt internationellt erkända standarder och oberoende kvalitetsgranskad. 
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6. ANALYS 

I detta kapitel kommer den empiriska datan att analyseras utifrån teorin för att undersöka 
likheter och skillnader mellan dessa. Hypoteserna som presenterades i avsnitt 3.6 ställs 
upp i slutet av respektive delavsnitt och diskuteras.  

6.1 HÅLLBARHETSRAPPORT/BAKGRUNDSFRÅGOR 

Studiens valda forskningsfråga är som tidigare presenterat:  

Hur påverkar den lagstadgade hållbarhetsrapporten revisorns riskbedömningsprocess 
samt i vilken utsträckning har revisorn förtroende för informationen i 
hållbarhetsrapporten?   

Det huvudsakliga syftet med studien har således varit att försöka fastställa i vilken 
utsträckning revisorn har ett förtroende för den information som presenteras i den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten samt att undersöka i vilken utsträckning den påverkar 
revisorns riskbedömningsprocess. Det sekundära syftet har varit att undersöka i vilken 
utsträckning revisorns förtroende för informationen och dess påverkan på revisorns 
riskbedömningsprocess skiljer sig mellan om hållbarhetsrapporten är upprättad enligt ett 
standardiserat ramverk eller inte. 

För att lyckas uppnå syftet med studien har vi valt att inkludera ett avsnitt innehållande 
bakgrundsfrågor i vår enkätkonstruktion. Syftet med dessa frågor är för att kunna 
analysera respondenternas bakgrund för att finna studiens “typiska” respondent och 
således kunna bedöma ifall de kan anses ha den teoretiska och praktiska erfarenhet som 
krävs för att granska hållbarhetsrapporter. Rent logiskt bör en lång arbetserfarenhet samt 
tidigare erfarenheter av hållbarhetsrapporter visa på att respondent uppfyller dessa krav. 
Vad gäller könsfördelningen är det svårt att uttala sig om varför flest män valt att besvara 
enkäten. Det kan bero på slumpen, studiens föga mängd data men skulle även kunna bero 
på att könsfördelningen bland de auktoriserade revisorerna i åldern 41-50 år kanske ser ut 
såsom observationerna visar. Vad som även är intressant är att 88 % av respondenterna 
faller inom åldersspannet 41-60+ år. Detta i kombination med typvärdet på fråga 3 
(arbetslivserfarenhet på över 16 år) tyder på att respondenterna kan sägas ha den teoretiska 
och praktiska erfarenhet som krävs av en revisor för att granska en hållbarhetsrapport. 
Svaret på varför så få auktoriserade revisorer har upprättat en hållbarhetsrapport (13%) (se 
bilaga 6, fråga 4) kan ligga i att revisorn har som uppdrag att granska rapporter och inte att 
upprätta dom. De få som har upprättat en rapport kan ha gjort detta som ett 
konsultuppdrag till följd av lagkravet. Huruvida detta stämmer är svårt att fastställa men 
sett till revisorns roll verkar det vara en adekvat slutledning. Resultatet i studien visar på 
att majoriteten av revisorerna tidigare har granskat hållbarhetsrapporter. Detta går i linje 
med vad för vad Cuadrado-Ballesteros et al. (2017, s. 1141) hävdar, att BIG-4 kan utgöra 
en god försäkran på hållbarhetstjänster. Värt att tillägga är att svarsfrekvensen kan skapa 
en överdriven bild av hur målpopulationen ser ut eftersom ett svar från en respondent 
utgör en stor andel av de totala svarsmängden. Hade en större mängd data erhållits hade 
detta problem minskat betydligt eftersom varje svar då står för en mindre andel av de 
totala svaren.  

Utifrån observationerna på fråga 6 samt 7 uppskattar revisorerna att de har goda kunskaper 
i vad en hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen skall innehålla och bedömer sin 
förmåga god att kunna kontrollera att hållbarhetsrapporten uppfyller 
årsredovisningslagens krav. Även detta kan vara ett argument för det Cuadrado-
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Ballesteros et al (2017, s. 1141) lyfter fram om BIG-4 revisorer. Att spridningen i fråga 7 
är större än i fråga 6 kan bero på att fråga 7 är av mer abstrakt natur och därmed svårare 
för respondenten att ge ett tillförlitligt svar på gentemot fråga 6 som är mer i form av en 
uppskattning av respondentens kunskap kring hållbarhetsrapporten och 
årsredovisningslagen. Fråga 6 torde således vara enklare att besvara. Vad gäller den 
ordinal-logistiska regressionen för fråga 6 samt 7 så uppfylls inte kraven för modellerna i 
MiniTab vilket troligtvis beror på för liten mängd data. En säker slutsats beträffande fråga 
6 och 7 kan därför inte dras men det finns tendenser som pekar på att revisorerna anser sig 
ha god kunskap i vad hållbarhetsrapporten skall innehålla samt en god förmåga att 
kontrollera att den följer årsredovisningslagens krav.  

Syftet med frågorna 8, 9, 10 samt 15, 16 och 17 var att kartlägga i vilken utsträckning den 
standardiserade hållbarhetsrapporten skiljer sig från den icke-standardiserade 
hållbarhetsrapporten och i så fall i vilken utsträckning de kvalitativa egenskaperna skiljer 
sig åt. För dessa frågor har respondenterna, utifrån den deskriptiva statistiken, ställt sig i 
mitten eller svagt lutat åt “instämmer helt”. Utifrån t-testen har ingen signifikant 
säkerställd skillnad mellan medelvärdena erhållits vilket innebär att vi inte med säkerhet 
kan uttrycka oss om att revisorerna anser att hållbarhetsrapportens kvalitativa egenskaper 
skiljer sig mellan en hållbarhetsrapport som är upprättad enligt ett standardiserat ramverk 
eller inte. Enligt och Wolniak (2016, s. 415) rapporterar 91% av svensk företag i enlighet 
med det standardiserade ramverket GRI. Utifrån fråga 5 i webbenkäten (se bilaga 5 samt 
6) har majoriteten av alla respondenter (auktoriserade revisorer) tidigare granskat 
hållbarhetsrapporter således är sannolikheten att den hållbarhetsrapport som granskats är 
upprättad enligt GRI. Utifrån detta borde det finnas en tydlig skillnad mellan attityderna 
för hållbarhetsrapportens kvalitativa egenskaper om den är upprättad enligt ett 
standardiserat ramverk eller ej. Vad denna studie visar på är att revisorerna inte kan se 
någon skillnad i de kvalitativa egenskaperna i hållbarhetsrapporterna. Detta kan bero på att 
det inte gick att ha en inledande text till respektive del (avsnitt) i TextTalk Websurvey 
(enkätvertyget). Det innebar att en beskrivande text skrevs till under respektive fråga 
vilken kan ha förbisetts av respondenterna. I och med att förklaringstexten under 
respektive fråga är avgörande för att ge ett tillförlitligt svar kan detta ha påverkat 
resultatet. Det skulle även kunna vara en effekt av den ringa omfattning som 
kontrollskyldighet utgör enligt lagkravet. Enligt Propositionen (2015/16:193, s. 51) krävs 
det av revisorn att denne endast uttalar sig om det reviderade företaget har upprättat en 
hållbarhetsrapport eller inte. FAR:s beslut om att införa Revr 12 där revisorns skyldighet 
även blir att granska att hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med lagen sträcker sig 
längre än Propositionens men är även den i ringa omfattning. Den ytliga 
kontrollskyldigheten innebär således att revisorn varken behöver granska eller säkerställa 
kvalitén i rapporterna. Det kan vara anledningen till att revisorerna inte ser någon skillnad 
på de kvalitativa egenskaperna om hållbarhetsrapporten är upprättad enligt ett 
standardiserat ramverk eller ej. Skulle revisorns granskning av hållbarhetsrapporten 
innebära en skyldighet att granska kvalitén i denna borde resultaten visa på en tydligare 
skillnad mellan en hållbarhetsrapport upprättad enligt ett standardiserat ramverk och en 
hållbarhetsrapport som inte är upprättat enligt ett standardiserat ramverk. Detta är en 
intressant frågeställning som bör tas vidare i fortsatt forskning. För att testa detta skulle ett 
scenario kunna ställas upp där revisorn är skyldig att granska kvalitén i en standardiserad 
hållbarhetsrapport samt en icke-standardiserad hållbarhetsrapport. De skillnader som 
eventuellt finns borde då bli tydligare, givet att tillräckligt med data insamlas.  
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6.2 RISKBEDÖMNING 

För att undersöka i vilken utsträckning hållbarhetsrapporten påverkar 
riskbedömningsprocessen har ordinala regressionsanalyser utförts. Genom att testa 
sambandet mellan hur revisorn anser att hållbarhetsrapporten kan användas i 
riskbedömningsprocessen med fråga 19 samt 20 (se tabell 4) kan forskningsfrågan 
besvaras. Frågorna ovan är formulerade utifrån det kvalitativa samband som tydliggörs i 
riskbedömning och lagen om hållbarhetsrapportering (se tabell 2). Dessa samband är 
grundade i riskbedömningsprocessen beskriven av Eilifsen et al. (2014, s.100-101) och 
12§,6 kapitlet årsredovisningslagen (SFS 1995:1554).  

Byues et al. (2013) har utfört en studie där de undersöker hur hållbarhetsrapporten 
påverkar riskbedömningen genom att jämföra revisorernas revisionsrisk för ett företag 
som hållbarhetsrapporter enligt GRI (ett standardiserat ramverk) med ett företag som inte 
gör det. Genom att undersöka hur revisionskostnaden skiljer sig åt mellan företagen kunde 
en slutsats dras. Deras forskning visar på att företag som upprättar hållbarhetsrapporter 
tenderar att ha högre revisionskostnader. Det grundar sig i att revisorerna tror att 
hållbarhetsrapporten är upprättad i syfte att “grönmåla” företaget vilket leder till att 
ytterligare granskning behövs utföras. Det skulle kunna vara en förklaring till denna 
studies resultat. Det skulle även kunna vara ett stöd till Dienes et al. (2016, s. 168) som 
argumenterar för att synlighet i media och hållbarhetsrapportering har en stark koppling. 
Utifrån den ordinala regressionsanalysen kunde endast ett signifikant samband mellan 
riskbedömningen och hållbarhetsrapporten säkerställas trots deras tydliga kvalitativa 
samband. Att endast ett signifikant samband kunde hittas är förvånande vilket mest troligt 
beror på den föga datamängden. Slumpen kan även ha spelat en roll. 

Eilifsen et al. (2014, s. 100-101) lyfter fram att en riskbedömningsprocess består utav tre 
huvudsakliga procedurer. Dessa procedurer återfinnas i de frågor vi har ställt till 
respondenterna. Utifrån det kan vi argumentera för att vi hade förväntat oss betydligt 
högre typvärden för respektive fråga och fler samband mellan hållbarhetsrapporten och 
riskbedömningen. Det kan finnas fler samband än de som kunnat påvisas men dessa 
synliggörs inte, mest troligt, på grund av studiens föga mängd data.  

Att ett företag hållbarhetsrapporterar kan anses vara närmast ett bevis att på att företaget 
jobbar med hållbarhet. Dock ska detta inte förväxlas med att företag presenterar 
information som är av intresse för revisorn. Det är intressenterna som efterfrågar 
företagens hållbarhetsrapportering (Habek & Wolniak, 2016; Pwc, 2017). Huruvida en 
revisor kan anses utgöra en intressent i den bemärkelsen är diskuterbart. Fagerstrom et al. 
(2017, s. 45) menar på att hållbarhetsrapportering ska centreras kring riskindikatorer ur ett 
intressentperspektiv och att den på så vis blir användbar för företagsledningen och 
intressenter. Habek och Wolniak (2016, s. 401) menar även på att antalet företag som på 
frivillig basis hållbarhetsrapporter blir allt fler. Men eftersom hållbarhetsrapportering är ett 
relativt nytt fenomen finns det inga tydliga riktlinjer på hur företag ska 
hållbarhetsrapportera. Det finns inget stort enhetligt standardiserat ramverk att tillgå likt 
den finansiella redovisningens IFRS. Det innebär att informationen i hållbarhetsrapporten 
kommer att se olika ut beroende för olika företag och kan således vara olika i omfattning. 
En lagstadgad hållbarhetsrapportering innebär dock att ett företag tvingas 
hållbarhetsrapportera i enlighet med lagen. Det innebär att alla företag som omfattas av 
lagen tvingas till att rapportera om samma delar. Lagen skapar således en förväntan på ett 
underlag som på förhand kan uppskattas innehålla vissa centrala delar i företagets 
hållbarhetsarbete. Eftersom lagen kräver att företagen rapporterar i enlighet med 12§,6 
kapitlet årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) bör således en intressent och en revisor 
kunna förvänta sig att denna information finns i hållbarhetsrapporten. 
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Hållbarhetsrapporten bör således kunna agera informationskälla för revisorn att inhämta 
information från till riskbedömningsprocessen. Detta förutsätter dock att revisorn anser att 
informationen är användbar. Något signifikant säkerställt samband kunde inte säkerställas 
mellan om revisorn anser informationen i en hållbarhetsrapport är begriplig, relevant och 
tillförlitlig med att dem anser att den kan användas i riskbedömningsprocessen. Eilifsen et 
al. (2014, s. 134) skriver att information för revisorn som är användbar är relevant och 
pålitlig. Av den anledningen och utifrån observationerna kan vi inte säga att informationen 
i en hållbarhetsrapport är användbar för revisorn i riskbedömningsprocessen. Detta kan 
dock vara en effekt av att revisorn i sin roll måste ha ett skeptiskt och kritiskt perspektiv 
till informationen. Dhaliwal et al. (2015, s. 61) lyfter fram att hållbarhetsrapporten kan 
utgöra ett verktyg för företag att bedriva långsiktig och strategisk hållbarhet. Utifrån 
studiens resultat kan det inte hävdas att hållbarhetsrapporten är användbar för revisorn. 
Det som dock blir synligt i studiens modell är ett betydligt starkare samband mellan 
relevans och riskbedömning än övriga variabler. Det ger oss en indikation på att 
revisorerna ändå bedömer att relevansen av informationen i en hållbarhetsrapport är det 
som påverkar riskbedömningen mest. Värt att tillägga är att datamängden i denna studie är 
väldigt liten vilket innebär att ett svar får en påtaglig effekt på respektive fråga. Vi kan 
således inte utesluta att resultatet är en slumpmässig effekt som vid en större datamängd 
skulle visa på andra och/eller starkare/svagare samband. Flera samband skulle möjligtvis 
kunna synliggöras vid en större mängd data varför vi vill uppmuntra till en replikation av 
studien men med en schemaläggning på höst/vinter med hänsyn till revisorernas höga 
arbetsbelastning under våren. 

Resultatet av studiens typvärden indikerar att det råder en osäkerhet från revisorernas sida 
vad gäller kvalitén av den information som återfinns i hållbarhetsrapporten. Med stöd från 
Knechel et al. (2013) studie skulle en revision av hållbarhetsrapporten i så fall kunna 
motiveras. Knechel et al. (2013) menar på att när det finns informationsrisk kan en 
revision anses vara ekonomiskt motiverad. Detta är ett argument för att lagstiftarna ska 
tvinga fram en oberoende extern granskning av hållbarhetsrapporten. 
Hållbarhetsrapporteringen är dock redan utifrån företagens ekonomiska perspektiv 
kritiserat (Propositionen 2015/16:193, s. 42). Om det krävs extern oberoende granskning 
av hållbarhetsrapporten för att revisorn ska anse informationen lämplig i 
riskbedömningsprocessen kan detta ur ett rent ekonomiskt perspektiv ifrågasättas. Någon 
part kommer att behöva stå för kostnaden för denna granskning. Om kostnaden skulle falla 
på revisionsbolaget skulle den med stor sannolikhet i slutändan hamna på det reviderade 
företaget. Under förutsättningarna att granskningen är väldigt omfattande skulle det kunna 
leda till omotiverat höga revisionskostnader för företaget. Ur ett intressentperspektiv 
skulle detta dock vara att föredra ty det skulle leda till en reducering av 
informationsasymmetrin mellan intressenten och företagsledningen. Detta skulle då gå i 
linje med det Cuadro-Ballesteros et al. (2017, 1154) skriver, att försäkrade 
hållbarhetsrapporter leder till reducerad informationsasymmetri. Studiens första hypotes 
var: 

H1a: Hållbarhetsrapporten påverkar revisorns informationsinhämtning till 
riskbedömningsprocessen 

För att försöka ge svar på hypotesen kan följande sägas. Ett statistiskt säkerställt samband 
mellan hållbarhetsrapporten och riskbedömningsprocessen har fastställts. Dock grundar 
sig detta samband på en analys utförd med liten datamängd. Det innebär att varje svar har 
en påtaglig effekt och det går således inte att utesluta att sambandet är ett resultat av 
slumpen. Tillräckligt med data krävs för att sambandet inte ska kunna vara ett resultat av 
slumpen. Vad som menas med tillräckligt med data är svårt att avgöra. I det här fallet 
innebär det i alla fall mer än endast 16 respondenter. Enligt Eilifsen et al. (2014, s. 134) 
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krävs det att information som en revisor använder är relevant och pålitlig. Detta i 
kombination med att något signifikant säkerställt samband inte kunde säkerställas mellan 
huruvida revisorn anser att informationen i en hållbarhetsrapport är begriplig, relevant och 
tillförlitlig med att revisorerna anser att informationen kan användas i 
riskbedömningsprocessen innebär detta att H0 inte kan förkastas. Värt att tillägga är att 
lagkravet gäller från och med 1 januari 2017. Det innebär således att de 
hållbarhetsrapporter som ligger till grund för denna studie först kommer till revisorn efter 
riskbedömningsprocessen är utförd. Som presenterat i teorin är riskbedömningsprocessen 
en del av den tidiga revisionsprocessen för att kunna bedöma revisionsrisken inför själva 
revisionsförfarandet. Riskbedömningen är således en process som utförs löpande under 
året medan hållbarhetsrapporten i det här fallet är en slutprodukt som kommer revisorn 
tillhanda efter årets utgång för kontroll. Av den anledningen kan en förklaring till studiens 
resultat vara att den effekt hållbarhetsrapporten har på revisorns riskbedömningsprocess 
först gör sig synlig under revisionen 2018. Detta är ytterligare ett argument för en 
replikation av studien men med en schemaläggning på hösten/vintern. Det skulle således 
även fånga upp den effekt hållbarhetsrapporten kan ha på riskbedömningsprocessen 
löpande under året och inte endast efter årets utgång.  

6.3 FÖRTROENDE FÖR INFORMATIONEN 

För att undersöka i vilken utsträckning revisorn har förtroende för informationen i 
hållbarhetsrapport har ordinala logistiska regressioner utförts. Genom att testa sambandet 
mellan om revisorn anser att informationen i en hållbarhetsrapport kan användas med 
frågorna 14 samt 21 (se bilaga 12) kan slutsatser dras för hypotesen H1b. Dessa frågor är 
utformade med stöd i en studie av Sitkin och Roth (1993, s. 385) som definierar 
förtroende som förväntan.  

Ett förtroende i form av förväntan kan enligt Rousseau (1998, s. 394-395) beskrivas som 
att en part accepterar att vara sårbar med en förväntan att den andra parten ska agera på ett 
sådant sätt som senare gynnar hen. Utifrån ett agent-principal teoretiskt perspektiv skulle 
detta kunna innebära att principalen accepterar en viss nivå av informationsasymmetri 
med förväntan att agenten kommer att agera i linje med principalens intressen. Ett 
konfliktintresse mellan agent och principal skulle alltså minska i takt med att förtroendet 
ökar. Eilifsen et al. (2014, s. 5) argumenterar dock att till följd av att det kan finnas 
incitament för agenten att agera för eget intresse måste principal utgå ifrån att detta 
förekommer och vidta åtgärder och justeringar utifrån det. Vi väljer att kritisera denna idé. 
Utifrån Eilifsen et al:s ståndpunkt borde Evans och Kruegers (2010, s. 171-172) 
spelteoretiska modell således resultera i att spelare 1 alltid måste räkna med att spelare två 
kommer att förråda hen. Spelet skulle alltså allt som oftast avslutas redan i spelomgång 1 
till följd av att spelare 1 inte skulle kunna lita på att spelare 2 återgäldar tjänsten. Detta är 
något som missgynnar båda parterna. Av den anledningen borde ett ömsesidigt beroende 
mellan parterna förekomma med utgångspunkten om ett samband mellan förtroende och 
risk. Detta är går i linje med tidigare forskning (Evans & Krueger, 2010, s. 172; Rousseau 
et al., 1998, s. 395).  

 
Inget signifikant samband i modellen ovan har kunnat säkerställas vilket är förvånande. 
Att ett företag hållbarhetsrapporterar bör indikera att företaget är mer transparent vad 
gäller dess information för omvärlden. Det skulle i så fall gå i linje med vad Propositionen 
(2015/16:193) lägger fram är ett av syftena med lagstadgad hållbarhetsrapportering. Den 
lagstadgade hållbarhetsrapportering bör således leda till en transparent och öppen 
informationskälla även för revisorn. Dhaliwal et al. (2015, s. 59-63) fann i sin studie att 
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företag som upprättar CSR-rapporter erhåller en lägre kostnad för eget kapital och att det 
beror på att investerare erbjuds mer information och har således bättre underlag för att 
utföra prognoser. Det understryker det propositionen argumenterar för, att den lagstadgade 
hållbarhetsrapporteringen leder till öppenhet och transparens. Intressenter får en tydligare 
inblick i företagets verksamhet utöver den finansiella biten, med andra ord reduceras 
informationsasymmetrin. Ur ett företags perspektiv skulle det i sådana fall kunna vara 
argument för att upprätta en hållbarhetsrapport i syfte att erhålla lägre revisionskostnader 
till följd av en bättre riskbedömning för revisorn. Revisorerna får även dem tillgång till 
ytterligare information som skulle kunna leda till bättre inblick i företags verksamhet. Det 
bör således resultera i reducerad informationsasymmetri mellan företag och revisor och 
resultera i en lägre revisionskostnad och gå emot det Byues et al. (2013, s. 32) visat på. 
Dock menar Cuadrado-Ballesteros et al. (2017, s. 1154) att hållbarhetsrapporten påverkar 
informationsasymmetrin men endast när den är externt granskat. Detta går även i linje 
med de resultat som erhållits i denna studie. Revisorerna tenderar att vara positivt inställda 
till informationen i en hållbarhetsrapport som är upprättad enligt ett standardiserat 
ramverk men inte mot hållbarhetsrapport som inte är upprättad enligt ett standardiserat 
ramverk. Skillnaden verkar ligga i att revisorerna tycks anse att det krävs att en 
hållbarhetsrapport är uppförd enligt en internationellt erkänd standard och oberoende 
granskat för att den ska kunna anses lämplig att använda i revisorns 
riskbedömningsprocess. Rent praktiskt skulle detta betyda att hållbarhetsrapporten 
behöver vara uppförd i enlighet med internationellt godkända standarder utan även vara 
oberoende granskade för att en revisor ska anse att den är lämplig för användning i 
riskbedömningen. Detta skulle då gå i linje med det som Cuadro-Ballesteros et al. (2017, 
s. 1154) skriver, att en hållbarhetsrapport leder till informationsasymmetri men bara när 
den är externt granskad. Kostnaden för hållbarhetsarbetet, som redan är starkt debatterad, 
skulle i så fall öka vilket mest troligt inte skulle fungera i praktiken, riktigt än.  

Tvetydiga resultat råder om hållbarhetsrapporten påverkar revisorns förväntan utifrån de 
fyra påståendena (se bilaga 4). Revisorerna var svagt negativa till frågan om deras 
förtroende påverkas till följd av att företaget hållbarhetsrapporterar utifrån de fyra 
påståenden (se bilaga 4). Studiens andra hypotes var: 

H1b: Hållbarhetsrapporten påverkar revisorns förtroende för det reviderade företaget 

För att försöka ge svar på hypotesen kan följande sägas. Utifrån den deskriptiva statistiken 
är revisorerna generellt sett svagt positiva till att använda hållbarhetsrapporten som en 
informationskälla. Tvetydiga resultat råder om hållbarhetsrapporten påverkar revisorns 
förväntan utifrån de fyra påståendena (se bilaga 4) givet att hållbarhetsrapporten inte är 
upprättad i enlighet med en standardiserat ramverk. Revisorerna är svagt negativa till 
frågan om revisorernas förväntan påverkas till följd av att företaget hållbarhetsrapporterar 
utifrån fyra påståenden (se bilaga 4) givet att hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet 
med ett stanrdiserat ramverk. Revisorerna är i stort sett positivt inställda till att använda 
hållbarhetsrapporten i deras riskbedömningsprocess om rapporten är upprättad enligt 
internationellt erkända standarder och oberoende kvalitetssäkrad. Enligt den 
regressionsanalys som gjorts för samtliga frågor gällande förväntan kan inga statistiska 
samband säkerställas. Detta beror mest troligt på den föga datamängden och/eller 
slumpen.  
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6.4 ANALYS AV METOD 

I följande avsnitt diskuteras studiens metod vad gäller population, avgränsningar samt 
den statistiska bearbetningen. För-, och nackdelar med metoden lyfts fram och diskuteras.  

6.4.1 POPULATION OCH AVGRÄNSNINGAR 

I efterhand kan det konstateras att en undersökning avseende alla revisorer som omfattas 
av lagkravet, dvs utan vissa av studiens avgränsningar, skulle varit att föredra för att öka 
chansen att få in tillräckligt med data. Anledningen till endast inkludera revisorer på BIG-
4 som omfattas av kontrollskyldigheten grundar sig i den tidigare presenterade 
forskningen som säger att revisorer ligger i framkant vad gäller hållbarhetstjänster. Denna 
avgränsning kan diskuteras då alla revisorer som omfattas av kontrollskyldigheten även 
har en skyldighet att vara insatt i hållbarhetslagen. Av den anledningen borde inte en 
eventuell skillnad i kunskap och kompetens gällande hållbarhetsrapporter mellan BIG-4 
revisorerna och en annan revisor förekomma. Däremot lägger vi fram det största 
argumenten för att öka chansen att få in data att schemalägga en kvantitativ studie mot 
revisorer på hösten. Det med hänsyn till deras höga arbetsbelastning på våren.   

Att avgränsa studien att endast inkludera revisorer för företag som inte är börsnoterade 
och/eller av allmänt intresse grundande sig i att revisorerna förmodligen är motvilliga att 
delge informationen. Men eftersom varje revisor är anonym i enkätstudien och inga frågor 
ställs om företagen i sig kan vi knappast härleda en revisor till respektive företag. Av 
denna anledning borde vi inte haft denna avgränsning av studien. Som tidigare nämnt var 
flera av revisorerna ansvariga revisorer för flera olika företag. Det innebär att en revisor i 
vår undersökningen kan vara ansvarig revisor för ett icke-börsnoterat bolag likväl kan 
samma revisor vara ansvarig för ett börsnoterat företag och/eller eller ett företag av 
allmänt intresse. Denna koppling missades under forskningen vilket vi är medvetna om 
och som påverkar resultatet av vår studie. Om alla auktoriserade revisorer inkluderats i 
studien hade fler svar antagligen fåtts in och säkrare resultat och slutsatser hade kunnat 
presenterats. Till följd av att en revisor i rampopulationen likväl kunde vara revisor för ett 
företag som finns utanför avgränsningen kan det argumenteras för att datan skulle kunna 
vara underlag för en slutsats om alla auktoriserade revisorer på BIG-4 som faller under 
lagkravet. Dock är studiens datamängd liten varför ingen slutsats kan dras rörande detta. 

6.4.2 STATISTISK BEARBETNING 

Författarna till denna studie har endast grundläggande kunskaper i statistik. Det som nu 
kan konstateras är tester som bygger på median istället för medelvärdet bör ha gjorts för 
hållbarhetsrapporterna. Eftersom de flesta av studiens ställda frågor bygger på påståenden 
mellan 0 till 5 (likertskala) går det inte att uttala sig om något medelvärde eller 
normalfördelning gällande residualerna. Att använda medelvärdet för att testa eventuella 
skillnader mellan två frågor blir således en felaktig metod som inte resulterar i någon 
säker slutsats. Istället borde ett Kruskal Wallis test använts. Med Kruskal Wallis går det 
att mäta eventuella skillnader med hjälp av medianen när normalfördelning inte kan 
fastställas. Denna statistiska metod hade därmed varit att föredra. Till följd av att 
forskningen utförs på kort tid har det inte funnits någon möjlighet att utföra ovan nämnda 
tester och korrigera för detta. Därför tas detta upp här för att uppmuntra framtida forskare 
till att hamna på en lämplig väg direkt.  

 



 

 

 

63 

7. SLUTSATSER 

I detta kapitel dras slutsatserna från studien. Kapitlet inleds med en presentation av syftet 
för att sedan diskutera vilka slutsatser som kan eller inte kan dras i studien.  

Det huvudsakliga syftet med studien har varit att försöka fastställa i vilken utsträckning 
revisorn har ett förtroende för den information som presenteras i den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten samt att undersöka i vilken utsträckning det påverkar revisorns 
riskbedömningsprocess. Vidare ämnar studien (sekundärt syfte) att undersöka i vilken 
utsträckning revisorns förtroende för informationen och dess påverkan på revisorns 
riskbedömningsprocess skiljer sig mellan om hållbarhetsrapporten är upprättad enligt ett 
standardiserat ramverk eller inte. De slutsatser som lyfts fram ska beaktas med försiktighet 
på grund av studiens föga mängd data. Eftersom forskningen i första hand sker i 
utbildningssyfte kommer studiens slutsatser att lyftas fram trots detta.  

Förtroende och riskbedömning är båda komplexa termer som studien har försökt utreda 
och hitta samband mellan. Det tycks finnas ett samband mellan de ovan nämnda men det 
är ännu oklart hur de ter sig, framförallt i praktiken varför fortsatt forskning på området 
krävs.  

Den generella uppfattningen är att revisorerna har den kunskap och kompetens som krävs 
för att fullgöra sin kontrollskyldighet. Däremot finns det en osäkerhet om huruvida 
hållbarhetsrapporten påverkar riskbedömningsprocessen. Det beror mest troligt på att 
ingen extern granskning och försäkran genomförs av rapporterna vilket innebär att 
kvalitén på hållbarhetsrapporten kan ifrågasättas. Som det ser ut idag, där ingen extern 
granskning genomförs av hållbarhetsrapporten är förtroendet för informationen svår att 
fastställa. Förtroendet skulle mest troligt öka till följd av att en extern granskning 
genomförs av hållbarhetsrapporten. Med detta sagt går det inte utifrån denna studie att 
fastställa i vilken utsträckning revisorn har förtroende för informationen som presenteras i 
den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Det går heller inte att fastställa i vilken utsträckning 
det påverkar revisorns riskbedömningsprocess. Vad gäller studiens sekundära syfte 
ämnade författarna att undersöka i vilken utsträckning revisorns förtroende för 
informationen och dess påverkan på revisorns riskbedömningsprocess skiljer sig mellan 
om hållbarhetsrapporten är upprättad enligt ett standardiserat ramverk eller inte. På grund 
av studiens föga mängd data kan ingen tillförlitlig slutsats dras gällande detta.  
 

Revisorerna spelar en viktig roll i näringslivet och således inte minst i utvecklingen av ett 
hållbart samhälle. Hållbarhetsrapportering är ett ungt område med stor potential. Detta i 
kombination med studiens resultat gör det viktigt att lagstiftare och standardiseringsorgan 
inte nöjer sig med den rådande hållbarhetslagen. En tuffare praxis med standardiserade 
hållbarhetsrapporter bör eftersträvas för att säkerställa hög kvalitativ 
hållbarhetsrapportering. Därför ges en kritik till propositionens ringa kontrollskyldighet 
och förslag till förändring. 

7.1 STUDIENS BIDRAG 

På grund av den föga mängd data som erhållit kan det inte hävdas att studien bidrar till att 
täppa igen det kunskapsgap som råder. Däremot bidrar studien med att visa på en 
intressant forskningsfråga som uppmuntras till vidare forskning. Studien presenterar en 
tydlig metodologi som för den intresserade forskaren kan replikeras. Däremot bör 
datainsamlingen ske under höst/vinter för att öka chanserna till att få reliabla resultat.  
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7.2 PRAKTISKA REKOMMENDATIONER 

Utifrån studiens resultat går det inte argumentera för att företag som inte omfattas av 
hållbarhetslagen på frivillig basis ska upprätta en hållbarhetsrapport i syfte att påverka 
riskbedömningsprocessen. Detta eftersom det inte går att hävda att sambandet är 
tillräckligt för att motivera till hållbarhetsrapportering i detta syfte.  

Däremot bör lagstiftare ha nytta av denna studien då revisorernas osäkerhet kring den 
information som finns i en hållbarhetsrapport motiverar till att införa ett krav på 
oberoende extern granskning. Den ytliga kontrollskyldighet som för tillfället gäller är inte 
tillräcklig för att garantera någon kvalité av hållbarhetsrapporterna. En hårdare 
kontrollskyldighet bör införas där antingen revisorn själv granskar hållbarhetsrapportens 
innehåll och kvalité eller en extern granskare som specialiserat sig inom 
hållbarhetsrapporter. Detta torde öppna upp för nya tjänster inom hållbarhetsarbete.  

7.3 FORTSATT FORSKNING 

Då ingen liknande studie som ämnar mäta hur den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen 
påverkar en sådan central del i revisionsprocessen som riskbedömning har funnits kan 
denna studie ses som ett underlag för vidare forskning inom området. Det mest självklara 
förslaget till vidare forskning är således en replikation av denna studie schemalagd på 
hösten/vintern för att öka chansen att få in tillräckligt med data att analysera. Ett andra 
förslag till fortsatt forskning är en replikation av studien utan dess avgränsningar. Det 
möjliggör att kunna visa på hur revisorer som yrkesgrupp ställer sig till informationen i 
den lagstadgade hållbarhetsrapportering och dess påverkan på riskbedömningen.  

En svaghet i denna studie är att eventuella skillnader beroende på omfattningen av 
företagens hållbarhetsrapportering inte har analyserats. Som tidigare presenterat kan en 
hållbarhetsrapport vara upprättad enligt ett standardiserat ramverk eller inte. Men även 
omfattningen av rapporteringen kan skilja sig mellan företagen. I denna studie har 
antagandet gjorts att hållbarhetsrapporten tas för vad den är och att den påverkar revisorns 
riskbedömning lika mycket oberoende omfattning. En mer omfattande 
hållbarhetsrapportering i enlighet med ett standardiserat ramverk borde erbjuda mer 
information till revisorn att använda i sin riskbedömning. Av den anledningen uppmuntras 
framtida forskning till att undersöka studiens problemformulering men där omfattningen 
av hållbarhetsrapporten vägs in som en variabel för att kunna visa på eventuella för-, och 
nackdelar med omfattningen av hållbarhetsrapporteringen.  

Av Propositionen (2015/16:193, s. 42) framgick delade meningar gällande kostnaden för 
att hållbarhetsrapportera och dess fördelar. Av den anledningen uppmuntras framtida 
forskning till att undersöka eventuella effekter av den lagstadgade hållbarhetsrapportering 
på mindre och medelstora företag. En intressant utgångspunkt skulle kunna vara att 
undersöka om lagstadgad hållbarhetsrapportering kan anses vara motiverat ur ett 
ekonomiskt perspektiv genom att minska informationsasymmetri mellan intressent och 
företagsledning. Detta torde leda till en ökad medvetenhet gällande den lagstadgade 
hållbarhetsrapporteringens för-, och nackdelar. Vidare kan studien bidra med praktiska 
implikationer till standardiseringsorgan i form av potentiella användningsområden för 
hållbarhetsrapporten.  

I denna studie har en diskussion förts huruvida hårdare krav på hållbarhetsrapporteringen 
ska införas för att dra nytta av potentiella fördelar vad gäller kvaliteten i rapporten. Vem 
som kan anses vara expert på hållbarhetsrapportering och får bära dessa skor är ännu 
oklart. Det är ett tecken på ett intressant forskningsområde som bör tas vidare.  
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8. SANNINGSKRITERIER 

I detta kapitel beskrivs sanningskriterierna för studien. Sanningskriterierna är ett sätt att 
utvärdera en studie sett till olika parametrar. De parametrar som används för utvärdering 
i denna studie, i enlighet med kvantitativ forskningsstrategi, är validitet, reliabilitet, 
replikerbarhet samt generaliserbarhet vilka beskrivs och diskuteras nedan. 

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning 
hållbarhetsrapporten påverkar revisorns riskbedömningsprocess av ett företag samt om 
revisorn har förtroende för den information som företaget delger. Studien ämnar även att 
(sekundärt syfte) undersöka i vilken utsträckning revisorns förtroende för informationen 
och dess påverkan på revisorns riskbedömningsprocess skiljer sig mellan om 
hållbarhetsrapporten är upprättad enligt ett standardiserat ramverk eller inte. 

8.1 VALIDITET 

När operationalisering görs där undersökningsfrågor formas till undersökningsbara 
variabler vid exempelvis attitydmätning har denna en stor inverkan på validiteten i 
studien. Systematiska fel uppstår när en variabel inte mäter det den ämnar att mäta dvs. 
variabeln är inte relevant eller lämplig som mått för en given egenskapen som mäts 
(Dahmström, 2011, s. 368). För att minska risken att systematiska fel uppstår har frågorna 
till respondenterna valt ut med noggranhet så att de mäter det dem ämnar mäta och med 
stöd från vår handledare tagit fram undersökningsbara variabler.  

En brist i studien är att ingen analys gjorts för vilken information som respektive företag 
har med i sin hållbarhetsrapport och hur det i sin tur påverkar studien. Företag kan som 
nämnt välja att exkludera information från rapporten om en lämplig förklaring finns. 
Studien har utgått från de obligatoriska lagstadgade kraven som ingår i en 
hållbarhetsrapport. Att notera vilken information som finns med i företagets 
hållbarhetsrapport är ett mycket omfattande arbete och därför inget som författarna haft 
möjlighet att inkludera i denna studie men däremot något som framtida forskare 
uppmuntras att se över.  

8.2 RELIABILITET  

Collis och Hussey (2014, s. 52-53) skriver att reliabilitet i en studie handlar om 
noggrannhet och precision. I kort handlar reliabilitet om i vilken utsträckning studien går 
att förlita sig på. Reliabiliteten genomsyrar hela studien från problembakgrund till 
slutsats/er. Collis och Hussey (2014, s. 53) skriver att reliabilitet som sanningskriterium 
tenderar att vara starkare kopplat till den positivistiska forskningen snarare än den 
interpretativistiska. Dahmström (2011, s. 368) beskriver reliabilitet i form av mätfel 
frånsett de systematiska fel som kan föreligga i en studie. När slumpmässiga fel uppstår 
(givet att samma mätinstrument använts) skapar detta en variation i resultatet vilket 
betyder att resultatet mest troligt kommer att  fluktuera om samma studie skulle replikeras 
(Dahmström, 2011, s. 368). Beroende på hur stor den variation är går det att uttala sig om 
studiens reliabilitet menar Dahmström (2011, s. 368). Eftersom vi inte fått in ett 
tillräckligt stort antal respondenter till webbenkäten blir reliabiliteten i studien lidande. 
Precisionen i studien är svår att uttala sig om eftersom få statistiskt säkerställda resultat 
har kunnat fastställas. I många av de frågor som ställdes kunde ingen given skevhet i 
svaren påvisas varför resultaten blir osäkra. Vad som vägs upp för osäkra precisionen är 
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noggrannheten i studien. All statistisk bearbetning, analys och diskussion är noga 
beskrivet och reflekterat över och har en logisk följd sett till tidigare avsnitt. 

8.3 GENERALISERBARHET 

Med generaliserbarhet menas att göra studiens slutsatser giltiga för den målpopulation 
som ligger till grund för studien utifrån studiens stickprov (Bryman & Bell, 2017, s. 180). 
I kort betyder detta att de slutsatser som dras även gäller för målpopulation. Eftersom 
denna studie är av kvantitativ art tordes något sägas om huruvida resultaten/slutsatserna 
kan generaliseras eller ej. Likt många andra kvantitativa studier var ett av målen att 
generalisera slutsatserna till målpopulationen dvs. att kunna dra slutsatser om 
målpopulationen utifrån stickprovet. Detta kan inte utföras på grund av den låga 
svarsfrekvensen samt den statistiska osäkerheten för flera av analyserade frågorna som 
ställts till rampopulationen (se kapitel 5). Dock betyder detta inte för den delen att studien 
är ointressant. Tvärtom, studien bör ses som en intressant förstudie som visar på 
tendenserna till hur auktoriserade revisorer på revisionsbolagen “BIG-4” förhåller sig till 
hållbarhetsrapporten och i vilken utsträckning revisorn har ett förtroende för 
informationen företagen delger. För att möjliggöra en generalisering bör således denna 
studie replikeras men då även omfatta alla auktoriserade revisorer i Sverige för att öka 
chanserna att tillräckligt med svar fås in. Den tid på året som tros vara bäst för att samla in 
observationer är höst/vinter eftersom revisorerna då inte är lika upptagna med revisioner 
och deklarationer som ska granskas från föregående år.  

8.4 REPLIKERING 

Om en positivistisk studie genomförs är replikerbarheten i studien väldigt viktig skriver 
Collis och Hussey (2014, s. 53). Collis och Hussey (2014, s. 53) anser vidare att hög 
reliabiliteten är lättare att uppnå i en studie jämfört med hög validitet. Replikerbarheten 
styrs framförallt av syftet och metoden. Om metoden är lätt att förstå och följa torde 
replikerbarheten vara hög och forskaren borde således få samma eller komma nära de 
resultat som den ursprungliga forskaren kommit fram till.  

Eftersom vi har valt att utgå från ett positivistiskt paradigm torde vi säga något om 
replikerbarheten i studien. Vi anser att studien har en en relativt hög replikerbarhet sett till 
studiens syfte, val av metod och hur vi tillämpat denna metod för att dra slutsatser om 
stickprovet. Som positivistiska forskare har vi försökt att distansera oss från studien för att 
på så sätt inte påverka den. Detta är givetvis svårt att helt eliminera. Något som har 
underlättat detta är valet av mätinstrument. Vid användning av en webbenkät förekommer 
ingen direkt kommunikation mellan personerna i stickprovet och forskarna vilket i sig gör 
att objektiviteten i studien stärks då forskaren inte influerar respondenternas svar. Vi har i 
största möjliga utsträckning försökt att underlätta replikering av studien genom att noga 
beskriva hur forskningen gått tillväga. Bilagorna är således en god informationskälla för 
de som vill skapa sig en förståelse för studien och eventuellt replikera den.  

 

 

 

 



 

 

 

67 

9. SAMHÄLLELIGA OCH ETISKA ASPEKTER 

I detta avslutande kapitel tas de etiska aspekterna för studien upp och författarna lyfter 
här fram de eventuella samhälleliga implikationerna orsakade av studien. Kapitlet inleds 
med de etiska aspekterna kring referenser, webbenkäten och studien som helhet för att 
sedan avsluta med en diskussion kring hur studien eventuellt kan påverka samhället.  
 
Vad gäller referenser, som är en del av de etiska aspekterna, handlar det här om att inte 
vilseleda läsaren till att tro att tidigare forskning är författarens teori eller resultat etc. 
Författarna har i sin forskning följt detta för att minska risken att vilseleda läsaren.  
Genom att avgränsa studien till att endast gälla auktoriserade revisorer i sverige på större 
företag som inte är av allmänt intresse eliminerades risken att information från dessa 
företag skulle nå marknaden innan den offentliggjorts.  

Vad gäller den webbenkät som skickades ut följdes, bland annat, anonymitetskravet. Detta 
gjordes genom att använda en funktion i enkätvertyget TextTalk Websurvey som gjorde 
att respondentens namn och email inte kunde härledas till svaren som respondenten 
lämnat. Detta minimerade risken att informationen hamnade i orätta händer. I övrigt vad 
gäller enkäten har bland annat vetenskapsrådets etiska riktlinjer följts i linje med god 
forskning.  

Studien som helhet borde inte ha någon påverkan på miljön förutom det faktum att den har 
behövts skrivas ut.  

Eftersom revisorer utgör en viktig roll i näringslivet är detta en grundläggande del av 
studien. Som tidigare nämnt agerar revisorer en försäkran mellan företag och intressenter 
och utgör således en viktig roll i näringslivet och inte minst i utvecklingen mot ett hållbart 
ekonomiskt samhälle. Revisorn är den som oberoende avlägger en professionell åsikt 
kring ett företags rapporter genom att ge ut en revisionsberättelse och blir således den som 
intressenten kan förlita sig på. Genom att utföra en studie med fokus på attityder i form av 
förväntan (förtroende) finns det risk att denna funktion som revisorn utgör, i form av 
oberoende granskare, förändras. Att visa på ett eventuellt ökat förtroende till följd av en 
hållbarhetsrapport skulle således kunna utgöra en risk för revisorns oberoendekrav. Om 
oberoendekravet riskeras så riskeras även den funktion som revisorn utgör, en oberoende 
granskare som arbetar för intressenternas intresse. Detta skulle således även kunna 
påverka synen på en hållbarhetsrapport. Syftet med hållbarhetsrapportering är att skapa en 
mer transparent och öppen information för utomstående. Men om det kan riskera att 
påverka revisorn i form av riskbedömning och förtroende kan det diskuteras vara 
motsägelsefullt. I studie likt denna skulle således kunna väcka kritik till att 
hållbarhetsrapportera, även fast att målet med studien kan vara det rakt motsatta. Värt att 
poängtera för läsaren är att detta är endast en diskussion på eventuella samhälleliga 
implikationer. Studiens föga datamängd innebär att det inte går att dra någon slutsats 
utifrån de utförda testerna och det går således inte att uttala sig om i vilken utsträckning 
hållbarhetsrapporten påverkar riskbedömningen. Det som däremot går att göras är att se 
tendenser i materialet. Dessa bör dock även dessa betraktas med försiktighet. Det innebär 
att denna studie i sig inte kan argumenteras utgöra en risk för samhälleliga implikationer. 
Dock bör det nämnas att problemformuleringen och syftet i sig väcker ett intressant 
forskningsområde. Denna studie kan betraktas som en förstudie som lyfter fram ett 
relevant och intressant forskningsområde som framtida forskning bör undersöka. Utifrån 
detta skulle det kunna argumenteras för att studien i sig kan ha eventuella samhälleliga 
implikationer. 
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Eftersom hållbarhetsrapportering är ett relativt nytt fenomen så råder det olika åsikter om 
vad nyttan med hållbarhetsrapporteringen egentligen är. En studie likt denna skulle kunna 
påvisa fördelar för företag att hållbarhetsrapportera. Om en hållbarhetsrapport kan påverka 
riskbedömningen som revisorn gör i sin revision på ett positivt sätt borde detta återspeglas 
även i risken mellan intressent och företag. Eftersom revisorn utgör en försäkran till 
intressenten borde den risk som en revisor sätter utgöra den risk som intressenten kan 
förlita sig på. Detta skulle således kunna innebära att hållbarhetsrapporten får ett 
potentiellt användningsområde. Att påverka riskbedömningen hos revisorn för att på så vis 
stärka position som försäkran till intressenten. Detta skulle således kunna förenkla för 
lagstiftare att argumentera för ytterligare sänkta gränsvärden för att få fler företag att 
hållbarhetsrapportera. Detta skulle således kunna påverka utvecklingen av ett hållbart 
samhälle i rätt riktning.  
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BILAGA 4 – WEBBENKÄT  

 
 

 

 

Hållbarhetsrapportering, riskbedömning och förtroende
Sverige har som medlemsstat i EU en förpliktelse att följa bestämmelser i EU-direktiv. Till följd av detta har en ny hållbarhetslag
röstats igenom där ca 1600 företag tvingas till att upprätta en hållbarhetsrapport. Revisorn har en kontrollskyldighet som
innebär att kontrollera att hållbarhetsrapporten är upprättad och i enlighet med lagens krav. Denna studie ämnar därför
undersöka vilken påverkan det har på er revisionsprocess samt i vilken utsträckning det kan påverka ert förtroende för
företaget.

 = Frågan är obligatorisk

Juridiskt Kön

Kvinna

Man

Ålder

25-30 år

31-40 år

41-50 år

51-60 år

60- år

Jag har arbetat som auktoriserad revisor i...

0-5 år

6-10 år

11-15 år

Över 16 år

Jag har upprättat hållbarhetsrapporter

Ja

Nej

Vet ej

Jag har granskat hållbarhetsrapporter

Ja

Nej

Vet ej

Jag är införstådd i vad en hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen ska innehålla

0 Intstämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Jag anser att jag är tillräckligt förberedd för att kunna kontrollera att hållbarhetsrapporten uppfyller årsredovisningslagens krav

Med tillräckligt förberedd menar vi att du anser att du har tillräcklig kunskap och kompetens om hållbarhetsrapporteringens internationella riktlinjer

0 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Enkäten innehåller ytterligare 16 frågor av totalt 23. Nästa del

 Enkäten är avslutad.

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=114...

1 av 1 2018-05-02 16:49
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Hållbarhetsrapportering, riskbedömning och förtroende
 = Frågan är obligatorisk
 = Klicka på denna symbol för att få mer information

Ett företags hållbarhetsrapport ger mig som revisor begriplig information om företagets verksamhet

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som INTE är upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Ett företags hållbarhetsrapport ger mig som revisor relevant information om företagets verksamhet

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som INTE är upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Ett företags hållbarhetsrapport ger mig som revisor tillförlitlig information om företagets verksamhet

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som INTE är upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Jag anser att ett företags hållbarhetsrapport kan användas av revisorn för att inhämta information om företaget

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som INTE är upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Jag anser att ett företags hållbarhetsrapport kan användas av revisorn i riskbedömningsprocessen i form av information om företaget

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som INTE är upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer Helt

Jag anser att ett företags hållbarhetsrapport påverkar min riskbedömningsprocess genom att...

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som INTE är upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0
Instämmer

inte alls 1 2 3 4

5
Instämmer

helt

...den ger mig en förståelse för företagets strategier och mål

...den möjliggör att identifiera om det finns risk för väsentliga fel på grund av bedrägeri

...den ger mig en förståelse för företagets affärsrisker

...den ger mig en förståelse om hur företaget arbetar för att motverka, upptäcka och korrigera väsentliga fel

...den ger mig en förståelse om företagets icke-finansiella natur som är relevant för verksamheten

Jag anser att ett företags hållbarhetsrapportering påverkar min förväntan att företaget...

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som INTE är upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0
Instämmer

inte alls 1 2 3 4

5
Instämmer

helt

...lämnar information som är sanningsenlig

...inte undanhåller väsentlig information

...inte avsiktligt presenterar vilseledande information

...inte förknippas med eller idkar kriminell verksamhet

Föregående del Enkäten innehåller ytterligare 9 frågor av totalt 23. Nästa del

 Enkäten är avslutad.

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php

1 av 1 2018-05-02 16:49
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Hållbarhetsrapportering, riskbedömning och förtroende
 = Frågan är obligatorisk
 = Klicka på denna symbol för att få mer information

Ett företags hållbarhetsrapport ger mig som revisor begriplig information om företagets verksamhet

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som ÄR upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Ett företags hållbarhetsrapport ger mig som revisor relevant information om företagets verksamhet

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som ÄR upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Ett företags hållbarhetsrapport ger mig som revisor tillförlitlig information om företagets verksamhet

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som ÄR upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Jag anser att ett företags hållbarhetsrapport kan användas av revisorn för att inhämta information om företaget

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som ÄR upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Jag anser att ett företags hållbarhetsrapport kan användas av revisorn i riskbedömningsprocessen i form av information om företaget

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som ÄR upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Jag anser att ett företags hållbarhetsrapport påverkar min riskbedömningsprocess genom att...

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som ÄR upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0
Instämmer

inte alls 1 2 3 4

5
Instämmer

helt

...den ger mig en förståelse för företagets strategier och mål

...den möjliggör att identifiera om det finns risk för väsentliga fel på grund av bedrägeri

...den ger mig en förståelse för företagets affärsrisker

...den ger mig en förståelse om hur företaget arbetar för att motverka, upptäcka och korrigera väsentliga fel

...den ger mig en förståelse om företagets icke-finansiella natur som är relevant för verksamheten

Mitt förtroende för företaget påverkas till följd av att företaget hållbarhetsrapporterar genom att..

Med hållbarhetsrapport menar vi i denna fråga en hållbarhetsrapport som ÄR upprättad enligt ett standardiserat ramverk, exempelvis GRI.

0
Instämmer

inte alls 1 2 3 4

5
Instämmer

helt

...min förväntan att företaget lämnar information som är sanningsenlig påverkas

...min förväntan att företaget inte undanhåller väsentlig information påverkas

...min förväntan att företaget inte avsiktligt presenterar vilseledande information påverkas

...min förväntan att företaget inte förknippas med eller idkar kriminell verksamhet påverkas

Föregående del Enkäten innehåller ytterligare 2 frågor av totalt 23. Nästa del

 Enkäten är avslutad.

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php

1 av 1 2018-05-02 16:50
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Hållbarhetsrapportering, riskbedömning och förtroende
 = Frågan är obligatorisk

Jag tror att hållbarhetsrapportering på lång sikt (över 10 år) kommer att leda till....

0
Instämmer

inte alls 1 2 3 4

5
Instämmer

helt

...att företaget tydligare presenterar resultatindikatorer (icke-finansiella) som är relevanta för att förstå
verksamheten

...att det blir svårare att ange anledningar till att välja att exkludera information från hållbarhetsrapporten
(principen följ eller förklara)

...att fler företag tvingas hållbarhetsrapportera på grund av sänkta gränsvärden

...att ett utlåtande om företagets fortlevnad (going concern) enklare kan uppskattas för företag som tvingas
hållbarhetsrapportera

Förutsatt att hållbarhetsrapporten är upprättad enligt internationellt erkända standarder och oberoende kvalitetssäkrad skulle den då kunna
användas i din riskbedömningsprocess i form av information om företaget?

0 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Föregående del Enkäten är avslutad.

Websurvey by Textalk https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php

1 av 1 2018-05-04 11:56
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BILAGA 5 – DESKRIPTIV STATISTIK DEL 1 
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BILAGA 6 – DESKRIPTIV STATISTIK DEL 2 
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BILAGA 7 – KORRELATIONSTEST 
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BILAGA 8 – T-TESTER: KVALITATIVA EGENSKAPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 9 – T-TEST: RISKBEDÖMNING F12, F19 
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BILAGA 10  – T-TESTER: RISKBEDÖMNING F13A, F20A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

89 

BILAGA 11 – ORDINAL LOGISTISK REGRESSION: RISKBEDÖMNING 

 

 

 

 

 

BILAGA 12 – T-TESTER: F14, F21 
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BILAGA 13 – T-TEST: F11, F18 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 14 – MULTIKOLLINARITETSANALYS 
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BILAGA 15 – ORDINAL LOGISTISK REGRESSION: FÖRTROENDE 
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