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hållbarhetsarbete kan gynna hållbarhetsutvecklingen i samhället.  

 

Ämnesord 

Big Four, Byråtillhörighet, Hierarkisk position, Hållbarhetsengagemang, Hållbarhetsgranskning, 

Kompetens, Proaktivt hållbarhetsarbete, Revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Authors 

Freja Nilsson and Caroline Persson 

Title 

What Influences Auditors’ Proactive CSR Work? – A Quantitative Study that Explains Auditors’ 

Proactive CSR Work on the basis of Individual- and Agency Specific Factors.  

Supervisor 

Elin Smith 

 

Co-examiner 

Heléne Tjärnemo 

Examiner 

Heléne Tjärnemo 

Abstract 

Demand for CSR information is increasing in today’s society. At the same time, previous studies 
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Definitioner och förklaringar 

ABL   Aktiebolagslagen (2005:551)  

Agenda 2030  FN:s utvecklingsagenda och globala mål för                                                             

   hållbar utveckling som syftar till att utrota                                                        

   fattigdom, stoppa klimatförändringarna och                                                           

   skapa fredliga och trygga samhällen.  

Big Four   De fyra största internationella revisions- 

   byråerna: Deloitte, EY, KPMG och PwC                                                                          

CSR    Corporate Social Responsibility = hållbart                                                                 

   företagande 

Deloitte   Revisionsbyrå som räknas till Big Four  

EY   Revisionsbyrå som räknas till Big Four 

FAR   Föreningen Auktoriserade Revisorer. Svensk 

   branschorganisation för revisorer, redovisnings-

   konsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och 

   specialister verksamma på redovisnings- eller 

   revisionsbyråer.  

FN   Förenta Nationerna  

Globala målen  FN:s 17 globala mål som är en del av Agenda 

   2030 för hållbar utveckling  

Grant Thornton  Stor revisionsbyrå men som inte tillhör Big                                                              

   Four 

 

 



 

GRI   Global Reporting Initiative. Internationellt 

   oberoende standardiseringsorgan som hjälper 

   företag, regeringar och andra organisationer att 

   förstå och kommunicera sin påverkan avseende 

   klimatförändringar, mänskliga rättigheter och 

   korruption.  

Hållbarhetsgranskning  Granskning av ett företags hållbarhetsrapport  

Hållbarhetsinformation  Icke-finansiell information. Se definition längre 

   ned.  

Hållbarhetsrapportering Ett företags rapportering av den egna 

verksamhetens påverkan på följande områden: 

miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga 

rättigheter och antikorruption. Synonymt med 

hållbarhetsredovisning.  

Hållbarhetsredovisning  Synonymt med hållbarhetsrapportering. Se 

   definition ovan.   

Hållbarhetsrevision  Revidering av ett företags hållbarhetsrapport 

Hållbar utveckling  ”En utveckling som tillfredsställer dagens 

   behov utan att äventyra kommande  

   generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

   behov.” – Gro Harlem Brundtland   

Hållbart företagande  Begrepp som handlar om att lönsamhet,  miljö-

   hänsyn och samhällsengagemang går hand i 

   hand och genomsyrar alla delar av ett företags 

   verksamhet.  

Icke-finansiell information Information som rör miljö, sociala förhållanden 

   och styrning. 



 

Icke-finansiella upplysningar Information i en årsredovisning som rör miljö, 

   sociala förhållanden och styrning.  

IR   Integrated Reporting = integrerad rapportering. 

   En process som bygger på integrerat tänkande 

   vilket resulterar i en periodisk integrerad rapport 

   från en organisation om värdeskapande över tid 

   och relaterad kommunikation om aspekter av 

   värdeskapande.  

Integrerad rapport  Koncis kommunikation om hur en organisations 

   strategi, styrning, prestationer och framtids-

   utsikter i samband med dess yttre miljö leder till 

   värdeskapande på kort, medellång och lång sikt.  

KPMG   Revisionsbyrå som räknas till Big Four 

NAS   Non-audit services = icke-revisionstjänster. 

   Alla professionella tjänster som tillhandahålls 

   av en kvalificerad revisor under en revisions-

   period, som inte är kopplade till revision eller 

   granskning av ett instituts finansiella rapporter.  

Proaktivt hållbarhetsarbete Det hållbarhetsarbete, utöver den lagstadgade 

   granskningen av hållbarhetsrapporter, som 

   revisorer utför.   

PwC   Revisionsbyrå som räknas till Big Four 

RevL   Revisorslagen (2001:883)  

RevR 6   FAR:s rekommendation om bestyrkande                                                                  

   av hållbarhetsinformation  

RevR 12   FAR:s rekommendation om revisorns yttrande                                                        

   om hållbarhetsrapporten  



 

ÅRL   Årsredovisningslagen (1995:1554) 
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1.  Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund för att förklara begreppen hållbarhet och 

hållbarhetsrapportering, samt vilken roll revisorer har i bestyrkandet av företags 

hållbarhetsrapporter. Vidare ges en överblick över tidigare forskning inom ämnet 

hållbarhetsrapportering och därefter argumenterar vi för att det går att skönja ett proaktivt 

agerande bland revisorer när det kommer till hållbarhetsgranskning, vilket borde vara 

positivt för samhället. Slutligen presenteras studiens syfte och frågeställning.   

 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhet är ett aktuellt område i dagens samhälle, oavsett om det handlar om det globala 

läget (UNDP, u.å.) eller utifrån det individuella perspektivet (Sveriges Konsumenter, 

u.å.). Begreppet hållbarhet har en mängd olika definitioner beroende på syfte och kontext. 

Kortfattat innebär begreppet att individer, företag och organisationer agerar och tar 

gemensamt ansvar för ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer (UNDP, 2019). 

Gemensamt för de flesta definitioner av hållbarhet är att fokus ligger på det framtida 

samhället och långsiktigt tänkande kring ovan nämnda faktorer (UNDP, 2016). 

  

Viktiga riktlinjer för organisationers hållbarhetsarbete världen över är FN:s globala mål 

och Agenda 2030. Under år 2015 antog FN:s generalförsamling den globala planen Att 

förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. De globala målen handlar inte 

enbart om klimat och miljö, utan är integrerade och väger samman de tre dimensionerna 

av hållbarhet som är ekonomi, sociala förhållanden och miljö. Totalt finns det 17 globala 

mål som i sin tur delas upp i 169 delmål, vilka sedan mäts genom 230 nyckeltal. Agenda 

2030 gäller för samtliga av FN:s 193 medlemsländer då dessa förbundit sig att gemensamt 

arbeta för en hållbar utveckling genom att uppnå målen. Värt att kommentera är att 

Agenda 2030 och de globala målen anses vara den mest inkluderande och transparenta 

överenskommelsen i FN:s historia. Anledningen är att agendan är den mest ambitiösa 

inom hållbarhetsutveckling som majoriteten av världens länder antagit 

(Regeringskansliet, 2020). 
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I takt med samhällets utveckling mot en långsiktigt hållbar framtid ökar också samhällets 

efterfrågan på företags hållbarhetsinformation (Catasùs, Hellman, & Humphrey, 2013), 

vilket gör att hållbarhetsfrågor och öppenhet kring dessa blir allt viktigare i många företag 

och organisationer (Företagarna, 2019). Ett sätt för företag att vara transparenta i sitt 

arbete med hållbarhetsfrågor är att lämna en hållbarhetsrapport – något som för en del 

företag till och med är obligatoriskt. Under 2014 instiftades nämligen ett EU-direktiv 

gällande skärpta regler för företags icke-finansiella upplysningar i årsredovisningen, med 

syftet att underlätta beslutssituationen för intressenter såsom investerare, kunder och 

myndigheter. Dessa nya bestämmelser om hållbarhetsrapportering implementerades i 

Sverige under 2016 och trädde i kraft den 1 januari 2017. Reglerna ska tillämpas av större 

företag, vilket av ÅRL 6:10 definieras som företag som uppfyller minst två av följande 

tre kriterier för var och ett av de senaste två räkenskapsåren:  

1. medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250, 

2. företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor, och 

3. företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor 

Vidare delar ÅRL 6:12 upp hållbarhetsrapporteringen i fem olika områden: miljö, sociala 

och personalrelaterade frågor, mänskliga rättigheter samt antikorruption (SFS 

1995:1554). Syftet med rapporteringen är att företagen ska redovisa och offentliggöra 

sådan information som skapar förståelse för verksamheten samt vilka konsekvenser och 

effekter den har på omvärlden (Bolagsverket, 2019). Med andra ord är alltså större företag 

sedan 2017 skyldiga att redovisa sitt arbete inom de olika områdena för en hållbar 

utveckling.  

 

En bransch som har en viktig samhällsfunktion i utvecklingen mot en långsiktigt hållbar 

framtid är revisionsbranschen. Revisorer utgör länken mellan företaget och företagets 

intressenter och fungerar som en kvalitetssäkrande funktion gentemot en tredje part. 

Revisorernas huvudsakliga uppgift är att granska företags finansiella rapporter och 

styrelsens förvaltning av bolaget, men de granskar även icke-finansiell information såsom 

hållbarhetsrapporter (FAR, u.å.a). När det kommer till revisorns ansvar gällande 

granskning av företags hållbarhetsredovisning finns bestämmelser om detta i både ÅRL 

och ABL. Enligt ABL 9:3 ska revisorn granska företagets årsredovisning och bokföring 

samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Vidare anges 
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det att granskningen ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver (SFS 2005:551). Företag kan välja att upprätta 

sin hållbarhetsrapport antingen som en del av förvaltningsberättelsen, som är en del av 

årsredovisningen, eller som en fristående rapport. Gällande fristående 

hållbarhetsrapporter framgår det av ÅRL att revisorn i ett skriftligt, undertecknat yttrande 

ska uttala sig om huruvida en sådan rapport har upprättats eller inte (SFS 1995:1554). Det 

finns alltså inga lagkrav på granskning av hållbarhetsrapportens innehåll, utan lagen 

kräver enbart ett revisorsyttrande om huruvida en rapport finns eller inte. 

  

Den pågående samhällsutvecklingen mot en långsiktigt hållbar planet innebär att 

hållbarhetstjänster är ett affärsområde som tar allt större plats i revisions- och 

rådgivningsbranschen. Tidskriften Balans, som ges ut av FAR, genomförde därför under 

2017 en undersökning av hur de sju största revisionsbyråerna i Sverige arbetar med 

hållbarhet. Undersökningen visar att hållbarhetsutvecklingen i branschen sker snabbt och 

att beslut hanteras på högsta nivå i byråerna. Fredrik Ljungdahl, partner och 

hållbarhetsansvarig på PwC, menar att när hållbarhet blir mer integrerat i företagens 

verksamheter kommer hållbarhetstjänster att bli en allt större del av revisionsbyråernas 

tjänsteutbud (Lennartsson, 2017). Att hållbarhet är ett växande affärsområde inom 

revisionsbranschen påvisas även av en undersökning i tidskriften Realtid, där fyra 

experter från revisionsbyråerna PwC, KPMG, Grant Thornton och BDO uttalar sig om 

hur de tror att revisionsbranschen kommer att utvecklas. Gemensamt för dessa fyra byråer 

är att rådgivningsdelen, inom bland annat strategi och hållbarhet, tar allt större plats i 

verksamheten. Både Joachim Linder, affärsområdeschef på Grant Thornton och Malin 

Nilsson, vd på BDO, nämner hållbarhetstjänster som ett konkret exempel på ett växande 

område inom rådgivningsverksamheten. Vidare beskriver Linder hur Grant Thornton 

stöttar allt fler bolag i det strategiska såväl som i framtagande och granskning av 

hållbarhetsrapporter och menar att hållbarhetsområdet håller på att utvecklas och breddas 

inom byrån (Istner-Byman, 2019).  
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1.2 Problematisering  

I arbetet för att nå FN:s globala mål har företagen en central roll och allt fler företag 

arbetar för att göra sin verksamhet mer hållbar (UNDP, 2019). Genom ett aktivt 

samhällsengagemang och att låta sin verksamhet genomsyras av en hållbar värdegrund, 

stärker företagen både sin marknadsföring och relationer till investerare och kunder såväl 

som anställda. Hållbart företagande skapar på så vis nya affärsmöjligheter och bidrar på 

samma gång till ett bättre samhälle (Dyllick & Muff, 2016; Företagarna, 2019). Då 

hållbarhet är en växande samhällstrend blir det också allt viktigare att företag är 

transparenta i sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Den ökade efterfrågan på 

hållbarhetsinformation har därför lett till att intressenter efterfrågar att denna icke-

finansiella information bestyrks på samma sätt som den finansiella informationen (Braam 

& Peeters, 2017).  

 

Två viktiga faktorer när det kommer till intressenters syn på företags hållbarhetsrapporter 

är kvalitet och trovärdighet (Lock & Seele, 2016; 2017). Tidigare studier visar dock på 

att det ofta förekommer väsentliga brister i företags hållbarhetsrapportering (KPMG, 

2019; Lock & Seele, 2016; PwC, 2019). Lock och Seele (2016) menar att det ofta råder 

skepsis och misstro mot företag när det gäller rapportering av deras hållbarhetsarbete. De 

har studerat innehållet i 237 hållbarhetsrapporter från ledande företag i Europas 11 mest 

ekonomiskt starka länder och resultatet av studien visade att dessa hållbarhetsrapporter 

inte fick särskilt höga poäng i trovärdighet (Lock & Seele, 2016). I en lägesrapport från 

PwC, gällande företags hållbarhetsrapportering under 2019, presenteras resultaten av en 

studie där över 100 hållbarhetsrapporter analyserats utifrån kraven på 

hållbarhetsrapportering som återfinns i ÅRL. Studien, som riktade fokus mot medelstora 

företag, visade att det finns stora brister i företagens hållbarhetsrapportering och att 

rapporterna ofta inte uppfyller kraven i ÅRL. Det avslöjades också att det brister redan i 

det första steget för en del bolag. För 5 % av de bolag som enligt ÅRL är skyldiga att 

upprätta hållbarhetsrapport gick det nämligen inte att hitta någon hållbarhetsrapport – 

detta trots lagkrav på både upprättande av en hållbarhetsrapport och offentliggörande av 

denna inom samma tid som årsredovisningen (PwC, 2019). Även KPMG:s årliga 

undersökning om hållbarhetsrapportering i Sverige indikerar att det finns svårigheter 

bland svenska bolag att hållbarhetsrapportera i enlighet med ÅRL (KPMG, 2019). 
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När det kommer till granskning och säkerställande av hållbarhetsrapporter fungerar 

revisionen som ett oberoende kontrollsystem. Revisorn lämnar ett yttrande i syfte att 

tillhandahålla trovärdighet till den hållbarhetsinformation som företaget presenterar och 

yttrandet blir således en kvalitetsstämpel gentemot en tredje part (FAR, u.å.; Fernandez-

Feijoo, Romero & Ruiz, 2017). Vidare menar Fuhrmann, Ott, Locks och Guenther (2016) 

att hög kvalitet på revisorns granskningsprocess minskar informationsasymmetrin och på 

så sätt ökar trovärdigheten i hållbarhetsrapporter. Gällande lagstadgade krav på revisorns 

granskning av hållbarhetsrapportering är, som tidigare nämnts, det enda lagkravet att 

revisorn ska uttala sig om huruvida en sådan rapport har upprättats eller inte (SFS 

2005:551; SFS 1995:1554). FAR har dock gjort bedömningen att granskningen bör vara 

mer långtgående än enbart en kontroll av hållbarhetsrapportens existens (RevR 12, 5:2) 

och anser följaktligen att granskningen ska omfatta en översiktlig kontroll av att rapporten 

innehåller samtliga upplysningar som krävs enligt ÅRL 6:12, respektive ÅRL 7:31c för 

koncerner. Vidare framgår det av RevL 19 § att en revisor ska iaktta god revisorssed, 

vilket enligt FAR:s tolkning innebär att revisorn ska agera, och i förekommande fall 

rapportera, i de fall väsentliga felaktigheter identifieras i hållbarhetsrapporten (RevR 12, 

5:7). 

  

För att koppla tillbaka till samhällets ökade efterfrågan på hållbarhetsinformation 

(Catasùs et al., 2013) och knyta an till revisionsbranschens roll i denna utveckling, kan 

det konstateras att hållbarhetstjänster är ett växande affärsområde inom branschen. I takt 

med att hållbarhet blir allt mer integrerat i företagens affärsstrategi blir det också allt mer 

integrerat i revisorernas yrkesroll (Lennartsson, 2017). Fredrik Ljungdahl, partner och 

hållbarhetsansvarig på PwC, menar att utvecklingen går mot att byråernas 

hållbarhetsspecialister överför sin kunskap kring hållbarhetsarbetet till revisorerna vilka 

i sin tur för kunskapen vidare till sina klienter, det vill säga företagen. 

 

För att skapa oss en bild över hur revisorer på de största byråerna arbetar med hållbarhet 

har vi identifierat tjänsteutbudet inom hållbarhetsområdet på de fem största 

revisionsbyråerna i Sverige. Informationen har vi inhämtat från respektive revisionsbyrås 

hemsida (Deloitte, 2020; EY, 2020; Grant Thornton, 2020; KPMG, 2020; PwC, 2020). 

Dessa fem byråer arbetar med sina klienters hållbarhetsredovisning på olika sätt och i 
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olika omfattning, men övergripande ser tjänsteutbudet liknande ut på de olika byråerna. 

Huvudsakligen handlar hållbarhetsrevisionen om en oberoende granskning av klientens 

hållbarhetsrapport, som avslutas med ett bestyrkande om huruvida standarder och lagar 

efterlevs. Vidare erbjuder byråerna hållbarhetstjänster som riktar sig till både klientens 

interna och externa hållbarhetsarbete. Exempel på tjänster som rör klientens externa 

hållbarhetsarbete är att föra någon typ av intressentdialog för att beakta intressenternas 

förväntningar på företagets hållbarhetsarbete, analys av hållbarhetsrapporten samt 

rådgivning för att göra rapporten mer konkurrenskraftig. När det gäller klientens interna 

hållbarhetsarbete kan revisorn vara vägledande i utformning och utveckling av 

hållbarhetsagenda, strategi och mål. Det finns också internrevisorer vars uppgift är att 

granska klientens interna kontroller och åtgärder. Dessutom kan revisorn bistå med 

tolkning av dokument och förbättringsåtgärder om klienten är involverad i 

hållbarhetsindex, och kan även erbjuda klienten hjälp med hur hållbarhetsarbetet ska 

fungera i praktiken (Deloitte, 2020; EY, 2020; Grant Thornton, 2020; KPMG, 2020; 

PwC, 2020). 

 

Baserat på ovan resonemang, som tagit upp hållbarhetstrenden i samhället, brister i 

företags hållbarhetsrapportering och revisionsbranschens utveckling inom 

hållbarhetsområdet, kan vår problematisering summeras följande: 1) intressenters 

efterfrågan på hållbarhetsinformation ökar i takt med samhällets utveckling mot en 

hållbar framtid, 2) det finns stora förbättringsmöjligheter när det kommer till företags 

hållbarhetsrapportering, 3) revisorer har en kvalitetssäkrande roll i 

hållbarhetsrapporteringen vilket syftar till att skapa trovärdighet, 4) ett revisorsyttrande 

om huruvida en hållbarhetsrapport har upprättats eller ej är det enda lagkravet på 

hållbarhersrevision som finns, och 5) revisionsbranschen verkar i samhällstrenden för en 

hållbar utveckling och hållbarhetstjänster är därmed ett växande affärsområde inom 

branschen. I utvecklingen mot förbättrad hållbarhetsrapportering bland företag finns det 

alltså goda skäl till att revisionsbranschen kan vara till stor hjälp.  

 

Utifrån samhällets ökade efterfrågan på hållbarhet och hållbarhetsinformation, samt 

revisionsbranschens driv vad gäller företags transparens i sitt hållbarhetsarbete, ser vi 

tecken på ett proaktivt agerande bland revisorer gällande hållbarhetsredovisning. Det 
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proaktiva ligger i att hållbarhetstjänster blir allt mer integrerade i yrkesrollen och att 

revisorernas arbete med sina klienters hållbarhetsrapporter är mer långtgående än 

lagkraven på hållbarhetsrevision. Trots de ringa, och något diffusa, lagkraven på 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter är det tydligt att de största revisionsbyråerna arbetar 

med hållbarhet i större utsträckning än lagkraven. Samtliga Big Four-byråer erbjuder 

analys och en mer djupgående granskning av hållbarhetsrapporter samt rådgivning kring 

hur klienterna kan utveckla sin rapport såväl som hållbarhetsagenda- och strategi, vilket 

är några exempel på proaktivt hållbarhetsarbete (Deloitte, 2020; EY, 2020; KPMG, 2020; 

PwC, 2020).  

 

Gällande tidigare forskning inom området finns det en del studier som undersöker 

bakomliggande faktorer för trovärdig och kvalitativ hållbarhetsrapportering (Boiral, 

Heras-Saizarbitoria & Brotherton, 2017; Fernandez-Feijoo et al., 2017; Fuhrmann et al., 

2016; Lock & Seele, 2016). Dessa studier syftar främst till att redogöra för hur företagen 

själva kan göra sin hållbarhetsrapportering mer trovärdig. Fernandes-Feijoo et al. (2017) 

undersöker hur tryck från intressenter påverkar nivån av transparens i 

hållbarhetsrapporter, medan Lock & Seele (2016) menar att företag behöver fokusera på 

att göra innehållet i rapporterna begripligt för sina intressenter för att på så sätt skapa 

större trovärdighet. Vidare redogör Boiral et al. (2017) för hur företag med hjälp av 

Global Reporting Initiative (GRI) kan förbättra kvaliteten på sina hållbarhetsrapporter, 

medan Fuhrmann et al. (2016) menar att revisorer spelar en viktig roll i huruvida 

företagen uppfattas som trovärdiga ur ett hållbarhetsperspektiv.  

 

Något som oss veterligen inte studerats är vad som driver revisorer till att arbeta proaktivt 

med hållbarhet. Som vi redogjort för ovan tycker vi oss se ett proaktivt hållbarhetsarbete 

bland revisorer i branschen. Detta proaktiva hållbarhetsarbete är relevant och intressant 

att studera av flera anledningar. Dels finns det goda skäl för att revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete borde påverka utvecklingen av hållbarhetsrapporter positivt, dels borde 

det gynna samhällsutvecklingen. Det är också viktigt att generera kunskap i hur det 

proaktiva hållbarhetsarbetet faktiskt ser ut och hur det ter sig mellan olika 

revisionsbyråer. Det finns indikatorer på att hållbarhet är ett växande affärsområde på de 

större byråerna, men huruvida revisorer på mindre byråer erbjuder sina klienter 
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hållbarhetstjänster har vi ingen kännedom om. Det hade därför varit intressant att 

undersöka olika bakomliggande faktorer som kan tänkas påverka det proaktiva 

hållbarhetsarbetet bland revisorer. Baserat på detta är studiens tänkta bidrag att förklara 

vad som driver revisorers proaktiva hållbarhetsarbete utifrån fyra individ- och 

byråspecifika faktorer. Dessa fyra faktorer presenteras närmre i kapitel 2.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att förklara vad som driver revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete utifrån fyra individ- och byråspecifika faktorer.  

 

1.4 Frågeställning   

I vilken utsträckning kan revisorers proaktiva hållbarhetsarbete förklaras utifrån fyra 

individ- och byråspecifika faktorer?  
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2.  Litteraturgenomgång 

Som tidigare nämnts är studiens syfte att förklara vad som driver revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete utifrån fyra individ- och byråspecifika faktorer. I det andra kapitlet 

presenteras en genomgång av den litteratur och de teorier som ligger till grund för att 

beskriva sambandet mellan proaktivt hållbarhetsarbete och dessa fyra individ- och 

byråspecifika faktorer. Kapitlet inleds med ett avsnitt om hållbarhetsrapportering kopplat 

till legitimitet. Sedan redogör vi för revisorns professionella roll och därefter revisorers 

proaktiva hållbarhetsarbete. Vidare presenteras de fyra individ- och byråspecifika 

faktorer som är tänkta att förklara revisorers proaktiva hållbarhetsarbete. Baserat på 

presenterad litteratur och teorier bildas slutligen sex hypoteser utifrån dessa individ- och 

byråspecifika faktorer. De teoretiska ramarna för studien utgörs av legitimitetsteorin, 

professionsteorin och institutionella teorin, vilka presenteras i nedan kapitel. Dessa tre 

teorier förekommer i flertalet tidigare studier inom ämnet hållbarhet (Agevall, Jonnergård 

& Krantz, 2017; Bebbington, Higgins & Frame, 2009; Fernandez-Feijoo et al., 2017; 

Lodhia & Hess, 2014), vilket gör att de kan anses vara centrala inom området. 

   

2.1 Hållbarhetsrapportering och legitimitet 

Hållbarhetsrapportering kan beskrivas som en mekanism företag använder sig av för att 

offentliggöra information om deras miljömässiga, ekonomiska och sociala aktiviteter, 

samt hur dessa aktiviteter gör avtryck på samhället (Fernandez-Feijoo et al., 2017). De 

hållbarhetsrapporter som investerare och andra företagsintressenter tar del av regleras av 

ÅRL 6:12 och ska innehålla följande: 1) företagets affärsmodell, 2) den policy som 

företaget tillämpar i frågorna inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts, 

3) resultatet av policyn, 4) 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, 5) hur företaget hanterar 

riskerna, och 6) centrala resultatindikationer som är relevanta för verksamheten.  

 

Fernandez-Feijoo et al. (2017) menar att företags transparens gentemot sina intressenter 

är en viktig drivkraft som leder till bättre kvalitetskontroller. Att företag frivilligt väljer 

att kommunicera sitt arbete med hållbarhetsfrågor, genom att lämna en 
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hållbarhetsrapport, kan förklaras med legitimitetsteorin (Fernandez-Feijoo et al., 2017). 

Legitimitetsteorin bygger, enligt Deegan & Unerman (2011), på antagandet att företag 

vill säkerställa att de arbetar inom ramen för samhällets normer och gränser. De menar 

att legitimitet är en resurs som är nödvändig för företagens överlevnad. Vidare utgår 

legitimitetsteorin från föreställningen om att det finns ett ”socialt kontrakt” mellan 

företaget och samhället, där samhället har implicita och explicita förväntningar på hur 

företaget ska agera (Deegan & Unerman, 2011). I denna studie kan legitimitetsteorin 

kopplas till den rådande samhällsutvecklingen inom hållbarhet och hur revisionsbyråerna 

arbetar för att möta efterfrågan på reviderad hållbarhetsinformation. Lindblom (1993) 

menar att legitimitet är det tillstånd som föreligger när ett företags värdesystem 

överensstämmer med det värdesystem som återfinns i samhället som företaget är en del 

av. På så vis kan legitimitet ses som en förutsättning för att företag ska kunna utvecklas 

(Deegan & Unerman, 2011). När företag arbetar för att tillmötesgå samhällets krav på 

rapporterad hållbarhetsinformation, granskar och säkerställer revisorer att 

hållbarhetsrapporterna efterlever gällande lagar och regler. Om revisionsbranschen 

arbetar proaktivt, genom att granska hållbarhetsinformationen mer djupgående än vad 

lagen kräver, leder detta till mer trovärdiga hållbarhetsrapporter. Mer trovärdiga 

hållbarhetsrapporter kan i sin tur uppfylla det ”sociala kontraktet” mellan företaget och 

företagets intressenter.  

 

När samhällets förväntningar på hur en organisation bör agera inte stämmer överens med 

hur det upplevs att organisationen har agerat, uppstår ett så kallat legitimitetsgap. Deegan 

& Unerman (2011) menar att det finns två huvudsakliga orsaker till att ett legitimitetsgap 

uppstår. Den ena orsaken är att sociala förväntningar är under ständig förändring eftersom 

samhällsnormer och gränser inte är statiska. Till exempel är vinstmaximering, enligt det 

traditionella synsättet, det optimala sättet att mäta ett företags prestationer på. I dagens 

samhälle finns det dock andra faktorer som också är av stor vikt när ett företags 

prestationer ska mätas – exempelvis miljömässiga och sociala prestationer. Den andra 

orsaken till att legitimitetsgap uppstår, menar Deegan & Unerman (2011), är att tidigare 

okänd information om företaget blir känd. För att ge ett exempel på en sådan situation så 

uppdagades det 2018 att modejätten H&M, som under flera år påstått sig återvinna gamla 

kläder, varje år bränner upp 12 ton osålda kläder (Feng & Ngai, 2020). Ett sådant 
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avslöjande förändrar mest troligt intressenters syn på företaget och det uppstår därmed ett 

gap mellan samhällets förväntningar och företagets agerande (Deegan & Unerman, 

2011).  

  

En strategi för företag att skapa legitimitet gentemot investerare och andra intressenter är 

att offentliggöra sin hållbarhetsrapport. Deegan & Unerman (2011) belyser dock att det 

också går att påverka eller manipulera legitimitet genom olika informationsrelaterade 

strategier. Enligt Lindblom (1993) syftar offentliggörandet av hållbarhetsinformation ofta 

till att bland annat: 

• Utbilda och informera samhället om faktiska förändringar i prestanda och 

aktiviteter 

• Förändra uppfattningar, men inte beteende 

• Manipulera intressenters uppfattning om företaget genom att avleda 

uppmärksamhet från problem som de vill mörka, för att istället belysa andra frågor 

• Förändra externa förväntningar 

 

Utifrån ovanstående redogörelse för hållbarhetsrapportering och hur denna mekanism kan 

skapa legitimitet gentemot företagens intressenter, kan avsnittet summeras enligt 

följande: 1) företag väljer att hållbarhetsrapportera för att offentliggöra sitt miljömässiga, 

ekonomiska och sociala arbete samt vilka samhällseffekter det har, 2) företag som väljer 

att vara transparenta mot sina intressenter skapar legitimitet, 3) legitimitetsgap uppstår 

när företag inte agerar i enlighet med samhällets förväntningar, som påverkas av 

föränderligheten inom exempelvis hållbarhetsområdet eller när tidigare okänd 

företagsinformation blir känd, och 4) legitimitet mot intressenter kan skapas genom att 

företag väljer att hållbarhetsrapportera. Det kan alltså konstateras att revisorer som arbetar 

proaktivt med hållbarhet är med och bidrar till att uppfylla det ”sociala kontraktet” genom 

att möta samhällets efterfrågan på granskad hållbarhetsinformation.  
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2.2 Revisorns professionella roll 

Professionsteorin behandlar ett visst yrkes utvecklingsprocess mot professionen 

(MacDonald, 1995). Utgångspunkten för att förklara teorin och det centrala begreppet 

profession, handlar om förhållandet mellan kunskap och yrke. Vidare behandlar teorin 

hur yrkesutövaren tillämpar det nämnda förhållandet till den professionella praktiken 

(Brante, 2001).  

  

Den tidigare forskningen från 1900-talet fokuserar på innebörden av begreppet profession 

(MacDonald, 1995). Då professionens sammansättning förändras och utvecklas i takt 

med samhället, påverkas således även professionens samhällsposition. Ursprungligen 

utformades professioner för att möta ett kompetensgap och föra vidare professionell 

service i det allt mer komplexa samhället. Det fanns därmed ett förtroende för 

professionerna i samhället, eftersom det förutsattes att yrkesgrupperna blivit utbildade 

och följaktligen kunde agera professionellt och göra auktoriserade utlåtanden. Ett sådant 

förtroende från samhället ger professionen en respekterad status (Agevall & Jonnergård, 

2013). Den modernare forskningen menar å andra sidan att det är svårt att utforma en 

relevant definition av professionsbegreppet. Moderna studier fokuserar därför inte på den 

djupare innebörden av professionen eller hur den uppnås (Nolin, 2008). Istället har Brante 

(1988), bland andra forskare, tagit fram följande karaktärsdrag som kännetecknar en 

profession:  

• Tjänar det samhälleliga intresset 

• Hög utbildning 

• Gemensam sakkännedom 

• Formell prövning – det måste genomföras ett prov för att man antas som medlem 

• Statlig licensiering – staten är ansvarig för auktorisationen 

• Etiska regler 

• Föreningstillhörighet 

• Personliga kompetenser som exempelvis samarbetsförmåga eller gott omdöme 

• Oskrivna handlingsregler som exempelvis byrålojalitet 
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Revisorer har sedan långt tillbaka setts som en viktig profession inom ekonomin 

(Karlsson, Hersinger & Kurkkio, 2019). Att yrkesgruppen besitter specifik kompetens 

och har vissa etiska regler att förhålla sig till gör att revisorer kan utföra avancerade 

bedömningar i sitt arbete (Carrington, 2014). Ett begrepp som är relevant att sammanföra 

med professionsteorin och revisorns professionella roll är autonomi, som består av 

komponenterna handlingsfrihet och handlingsförmåga (Agevall et al., 2017). Agevall, et 

al. (2017) beskriver individens handlingsfrihet som ett utrymme för egna bedömningar, 

beslut och handlingar, medan handlingsförmågan handlar om individens kapacitet i form 

av kunskap och färdigheter (Agevall et al., 2017). För att återgå till revisorer som en 

viktig samhällsaktör och visa vilken effekt autonomin har på dessa, visar Agevall et al. 

(2017) studie att revisorers engagemang för sitt arbete försämras när de tvingas lägga tid 

och energi på sådant som anses vara irrelevant för det huvudsakliga revisionsarbetet. I 

takt med samhällets utveckling och efterfrågan på mer legitim hållbarhetsinformation 

från företag, borde det möjliggöra större utrymme för revisorernas handlingsförmåga och 

därmed deras proaktiva arbete. När denna förmåga tillåts fritt spelrum kan revisorn dra 

nytta av sina erfarenheter och specialistkunskap inom hållbarhetsområdet.  

 

Fortsatt beskriver forskarna hur minskad handlingsfrihet medför att revisorerna upplever 

sitt arbete som tråkigare. Revisorernas passion för sitt yrke påverkas därför negativt, 

liksom deras yrkesmässiga engagemang som kan vara fördelaktigt på många vis i 

granskningsarbetet (Agevall et al., 2017). Bland annat Polanyi (1962) instämmer i 

nämnda effekter och beskriver vidare vilken betydelse revisorers engagemang har för 

revisionskvaliteten (Polanyi, 1962). Revisorernas huvudsakliga arbetsuppgift är att 

granska företags finansiella information och på så sätt kvalitetssäkra företaget gentemot 

dess intressenter (Carrington, 2014). Yrkesrollen har dock utvecklats i takt med 

samhällsutvecklingen och intressenters förändrade behov och förväntningar på företagen. 

Många revisorer granskar därför inte längre bara den finansiella informationen, utan 

numera även icke-finansiell information såsom hållbarhetsinformation. En 

grundläggande aspekt för företagssamhällets fortsätta utveckling inom 

hållbarhetsområdet är att den rapporterade hållbarhetinformationen måste bli mer 

trovärdig gentemot företagens intressenter (Lock & Seele, 2016; Revisorsinspektionen, 
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u.å.). Samhällets förtroende för revisorsprofessionen blir därmed också en viktig 

förutsättning för en fortsatt hållbarhetsutveckling bland företag.  

 

I den här studien är den primära relevansen för professionsteorin att skapa förståelse för 

de förändrade förhållandena i revisionsbranschen. Catasús et al. (2013) menar att 

samhällets efterfrågan på bestyrkt hållbarhetsinformation har ökat. Detta innebär i sin tur 

att revisorer behöver tillmötesgå samhällsförändringen. Professionen, i form av 

revisionsbyråerna, kan därför komma att behöva ställa om sin verksamhet på vissa plan. 

Ett exempel på en sådan omställning är att yrkesgruppen ägnar sig mer åt tjänster som 

ligger utanför huvudområdet – så kallade non-audit services (NAS). Exempel på en annan 

omställning skulle kunna tänkas vara den integrerade rapporteringen (IR) vilken innebär 

att företagen sammanlänkar hållbarhetsinformationen med den finansiella informationen 

(Carrington, 2014).  

 

EU-kommissionen, som infört det tidigare nämnda direktivet kring 

hållbarhetsrapportering, är en starkt drivande part när det kommer till IR och även 

revisionsbranschen tycks ställa sig positiv till metoden (IIRC, 2017). Eftersom IR är 

något som utvecklats i takt med samhällsutvecklingen och de ändrade förhållandena i 

revisionsbranschen, har metoden kommit att bli en branschstandard (Lai, Melloni & 

Stacchezzini, 2016). Följaktligen har revisionsuppdraget utvidgats och omfattar numera 

även granskning av hållbarhetsinformation. Catasús et al. (2013) menar att 

hållbarhetstrenden och utvecklingen av hållbarhetsfrågor idag kan ses som något 

nästintill nödvändigt för revisorsprofessionen att efterfölja. Två anledningar till detta är 

att revisorer på så sätt kan fortsätta att upprätthålla en relevant klientnytta, revisorskårens 

status och respekt i samhället samt att revisorns granskning kan fortsätta att tillföra 

förtroende (Catasùs et al., 2013). Genom professionsteorin kan det alltså argumenteras 

för att samhällstrenden av hållbarhetsfokus borde få genomslag i revisionsbranschen.  

  

2.2.1 Revisorers proaktiva hållbarhetsarbete 

Som nämnts i föregående avsnitt om revisorsprofessionen, kännetecknas en profession 

av bland annat hög utbildning, gemensam sakkännedom och etiska regler (Brante, 1988). 
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Agevall och Jonnergård (2013) beskriver också hur professionens kompetens och 

utbildning skapar ett förtroende i samhället, vilket också ger professionen hög status. Med 

yrkesrollen som revisor följer därför skyldigheter, ansvar och krav (Abbott, 1988). 

Revisorns uppgift är att granska ett företags årsredovisning och bokföring samt 

företagsledningens förvaltning av bolaget (Carrington, 2014). Med andra ord är revisorns 

funktion att försäkra investerare och andra företagsintressenter om att företagets 

finansiella, såväl som icke-finansiella, information är fri från väsentliga felaktigheter 

(Fernandez-Feijoo et al., 2017). Vidare ska granskningen ske enligt god revisionssed, 

vilket är en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande 

av revisionsuppdraget såväl som på revisorns dokumentation av revisionen (Carrington, 

2014). Det kan alltså konstateras att revisorns professionella roll präglas av regler, 

standarder och korrekthet.  

 

I kontrast till den struktur, i form av regler och standarder, som präglar revisorns 

arbetsuppgifter, kan yrkesrollen också ses utifrån ett mer autonomt perspektiv. Agevall 

et al. (2017) menar att den autonomi som karaktäriserar professioner bygger på särskild 

kunskap och etik, kopplat till personligt ansvar. Som tidigare nämnts innebär begreppet 

autonomi handlingsfrihet och handlingsförmåga (Agevall et al., 2017). Svensson och 

Karlsson (2008) menar att större handlingsfrihet går hand i hand med större ansvar. I 

revisorsrollen kan handlingsfrihet ses i exempelvis det faktum att revisorn i varje enskilt 

revisionsuppdrag gör en bedömning om vad som ska anses vara väsentliga fel. Revisorn 

granskar inte varje enskild post i en klients årsredovisning, utan gör ett lämpligt stickprov 

(Carrington, 2014). Vidare talar Agevall et al. (2017) om självreglering och självkontroll 

inom revisionsbranschen. Till exempel har branschen utvecklat åtskilliga standarder och 

rekommendationer, vilket i praktiken innebär att revisorsprofessionen givits friheten att 

inom lagens ramar utveckla sina egna arbetsmetoder (Agevall et al., 2017). Exempel på 

en standard som utvecklats i revisionsbranschen är RevR 6 Bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning, som är den standard revisorer använder sig av när de granskar 

hållbarhet (FAR, u.å.c).  

 

Ett begrepp som kan kopplas till autonomi är proaktivitet. Crant (2000) beskriver ett 

proaktivt beteende som ”att ta initiativ för att förbättra nuvarande omständigheter eller 
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för att skapa nya; det innefattar att utmana status quo snarare än att passivt anpassa sig 

till nuvarande förhållanden” (s. 436). Vidare liknar Frese, Kring, Soose och Zempel 

(1996) proaktivt beteende med en aktiv inställning till ett arbete. De menar att ett 

proaktivt arbetssätt syftar till att förbättra rutiner och givna arbetsmetoder samt att 

utveckla personliga förutsättningar för att möta framtida arbetskrav. Dessa personliga 

förutsättningar omfattar beteenden såsom ansvarstagande (Morrison & Phelps, 1999) och 

personligt initiativ (Frese, et al., 1996). Ett proaktivt beteende är också ofta av 

diskretionär karaktär (Frese, et al., 1996; Morrison & Phelps, 1999). 

 

Som nämnts i kapitel 1 definieras proaktivt hållbarhetsarbete i den här studien som det 

arbete med hållbarhet som revisorer utför, utöver den lagstadgade granskningen av 

hållbarhetsrepporter. Sonnentag (2003) menar att i moderna organisationer, som 

kännetecknas av snabba förändringar och minskad tillsyn, är ett proaktivt arbetssätt bland 

medarbetarna avgörande. För att organisationer ska kunna möta kunders krav samt vara 

konkurrenskraftiga och flexibla, behöver de ha anställda som närmar sig arbetet proaktivt 

genom att ta initiativ och att aktivt fortsätta lära sig (Crant, 2000; Frese et al., 1996).  

 

För att koppla till revisorns yrkesroll och förändrade förhållanden i revisionsbranschen, 

är hållbarhet ett växande affärsområde där hållbarhetstjänster tar allt större plats 

(Lennartsson, 2017). För att revisionsbyråerna ska kunna möta kunders och intressenters 

krav på bestyrkt hållbarhetsinformations, och samtidigt vara konkurrenskraftiga, krävs 

det därför att revisorer har ett proaktivt arbetssätt. Vidare menar Sonnentag (2003) att en 

förutsättning för att individer ska anta ett proaktivt beteende är att de bryr sig om sitt 

arbete och ser det som värt att investera den extra ansträngningen. När individer är 

entusiastiska över sitt arbete kommer de mer sannolikt att delta i proaktiva åtgärder för 

att förbättra arbetssituationen. För att individerna ska uppfatta och förstå de möjligheter 

som ett proaktivt beteende för med sig, är det viktigt att de blir fängslade av sitt arbete 

och koncentrerar sig på det (Sonnentag, 2003). Att revisorer har ett intresse för hållbarhet, 

eller finner ett intresse i att utvecklas i sin yrkesroll, skulle därför kunna vara en drivkraft 

i deras proaktiva arbetssätt.  
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2.3 Faktorer som påverkar revisorers proaktiva hållbarhetsarbete 

Som tidigare introducerats är syftet med denna studie att förklara vad som driver 

revisorers proaktiva hållbarhetsarbete utifrån fyra individ- och byråspecifika faktorer. I 

följande avsnitt argumenteras det för hur de fyra faktorerna Byråtillhörighet, Kompetens, 

Individens hållbarhetsengagemang och Hierarkisk position kan tänkas förklara revisorers 

proaktiva hållbarhetsarbete. Anledningen till att just dessa fyra faktorer valdes var att vi 

ville studera påverkande faktorer både utifrån ett organisatoriskt perspektiv – genom 

byråtillhörighet, och utifrån ett individperspektiv – genom individens kompetens, 

hållbarhetsengagemang och hierarkiska position. Då revisionsbyrån är en viktig 

institution och utgångspunkt för revisorer i deras yrkesutövande fann vi det intressant att 

undersöka om revisorernas proaktiva hållbarhetsarbete påverkas av vilken byrå de arbetar 

på. Gällande de tre faktorerna som rör den individuella revisorn fann vi det intressant att 

undersöka om kompetens inom hållbarhetsområdet genom utbildningar och erfarenhet, 

position i byråhierarkin samt individens eget engagemang i hållbarhetsfrågor kunde 

påverka i vilken utsträckning revisorn arbetar proaktivt med hållbarhet. Utifrån dessa fyra 

individ- och byråspecifika faktorer samt den litteratur som legat till grund för studien 

utvecklas i detta avsnitt sex hypoteser, vilka sedan kommer att testas empiriskt.  

 

2.3.1 Byråtillhörighet 

För att förklara den första faktorn, byråtillhörighet, används den institutionella teorin. 

Deegan och Unerman (2011) beskriver teorins primära relevans som att förklara 

fenomenet om varför organisationer inom en viss omgivning, tenderar att efterlikna 

varandra till form och egenskaper. Teorin kan även beskrivas enligt hur olika 

organisationskonstellationer kan förhöja organisationens legitimitet. Ett centralt begrepp 

§inom teorin är isomorfi som kategoriseras in i de tre delarna tvingande, mimetisk och 

normativ (Deegan & Unerman, 2011). Definitionen av isomorfi som DiMaggio och 

Powell (1983, s. 149) myntade är ”en begränsad process som tvingar en enhet i en 

befolkning att efterlikna andra enheter som har samma miljömässiga förutsättningar”. 

Tvingande isomorfi är när organisationer pressas eller tvingas av sina intressenter att 

förändra sitt agerande. Mimetisk isomorfi innebär att organisationer tenderar att 

efterlikna, eller till och med kopiera, en annan organisations agerande – oftast på grund 

av att de inser fördelarna som leder till ökad legitimitet. Det sistnämnda begreppet 
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normativ isomorfi handlar om pressen från grupper och dess normer att agera enligt 

särskilda organisatoriska praxis (Deegan & Unerman, 2011).  

 

Vidare beskriver två nyckelpersoner inom den institutionella teorin, DiMaggio och 

Powell (1983), att organisationer påverkas av sin omgivning, vilken innefattar olika 

externa faktorer (DiMaggio & Powell, 1983). Att organisationer blir mer eller mindre 

påverkade av sin omgivning, anses i dagsläget inte vara någon märklig företeelse. 

Eftersom organisationer eftersträvar att bemöta omgivningens efterfrågan, sker inte bara 

anpassningar i deras interna förhållningssätt utan även för samhällets värderingar. 

Samhället påverkar inte endast organisationens agerande, utan är också något som 

organisationerna är beroende av för att klara fortsatt drift (Hatch, 2001).  

 

Enligt Hedberg och von Malmberg (2003) kan den institutionella teorin tydliggöra hur 

revisionsbranschen arbetar med hållbarhetsrapportering och vilka olikheter som 

föreligger kopplat till det (Hedberg & von Malmberg, 2003). Det kan dessutom 

konstateras att bolag, sedermera revisionsbyråernas klienter, lämnar hållbarhetsrapporter 

som skiljer sig åt beroende på exempelvis kunskap inom hållbarhetsområdet, intressenter 

och uppfattningen av marknadsläget. Då bolagen har en bra uppfattning om sina 

konkurrenter, medför det att dessa ofta påverkar och efterliknar varandra i hur 

hållbarhetsrapporteringen upprättas. För att dessa bolag ska verifiera sitt eget 

hållbarhetsarbete kommer de att jämföra sig med sina branschkollegor gällande 

hållbarhetsarbetet och -rapporteringen (Hedberg & von Malmberg, 2003). Denna typ av 

mimetiskt agerande går även att se inom revisionsbranschens hållbarhetsarbete. Genom 

branschindelningen Big Four-byråer respektive Non Big Four-byråer går det att se 

skillnader i hur dessa byråer arbetar proaktivt med hållbarhet som affärsområde. 

Exempelvis finns det likheter mellan de största revisionsbyråerna gällande högt uppsatta 

hållbarhetsansvariga, ett liknande tjänsteutbud inom hållbarhet och en ständig konkurrens 

om att vara den marknadsledande byrån som kan erbjuda klienterna helhetslösningar. Till 

skillnad från de mindre revisionsbyråerna, arbetar de största vanligtvis med klienter som 

är verksamma inom många olika branscher och med varierande storlek, vilket bidrar till 

större erfarenhet och mer kompetens inom hållbarhetsområdet. Big Four-byråerna anses 

också ha mer tillgänglig kapacitet på grund av sin internationella bredd och storlek, som 
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i sin tur skulle kunna innebära att samhällets efterfrågan på granskad 

hållbarhetsinformation får större utrymme i takt med att hållbarhet växer som 

affärsområde.   

 

Federation of European Accountants, även känt som FEE (2015), menar att Big Four-

byråerna är mer benägna att implementera och använda sig av ny teknologi som möjliggör 

en ökad arbetskapacitet, jämfört med mindre revisionsbolag. Revisorerna kan 

följaktligen, oavsett position i världen, utföra fler revisioner och ha mer kontinuerlig 

kontakt med sina klienter (FEE, 2015). De större byråerna gagnas också av att de är 

internationellt etablerade samt har ett brett och varierat tjänsteutbud som frigör ett större 

antal resurser, vilket i sin tur öppnar upp för att främja ett proaktivt arbete inom 

hållbarhetsområdet. Eftersom majoriteten av de svenska revisionsbyråerna är mindre 

organisationer och färre antal anställda, uppstår det skiljaktigheter i frågan om 

byråtillhörighet. Anthony och Govindarajan (2007) hävdar att olikheterna mellan 

byråstorlek kan ha en betydande funktion när det gäller revisorernas yrkesutövanden 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Det visar sig att revisionsbyråernas storlek påverkar 

revisionskvaliteten som till synes verkar vara högre hos de byråer som tillhör Big Four 

(Sundgren & Svanström, 2013). Att byråstorlek påverkar revisionskvaliteten är något 

som även bevittnas av Fernandez-Feijoo et al. (2017) studie. Resultaten av deras studie 

visar att de företag som väljer att använda sig av en Big Four-byrå vid granskning av sin 

finansiella information också tenderar att lämna en hållbarhetsrapport med hög 

trovärdighet, till skillnad från företag som inte använder sig av en Big Four-byrå 

(Fernandez-Feijoo et al., 2017). 

 

Sammantaget för byråtillhörighet som påverkande faktor är att den är nyanserad och 

varierad. Därav innebär det att byråegenskaper är något som inte bara är en organisatorisk 

aspekt, utan också väver in individens upplevelse av ett proaktivt arbete. För denna studie 

har vi dock valt att se denna faktor som något organisatoriskt som kan förklara revisorers 

proaktiva hållbarhetsarbete. Baserat på ovan förda resonemang utvecklar vi vår första 

hypotes som presenteras nedan.  
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Hypotes 1: Revisorer som arbetar på en Big Four-byrå arbetar mer proaktivt med 

hållbarhet.  

 

2.3.2 Kompetens 

En central utgångspunkt i den ovannämnda professionsteorin är revisorsprofessionens 

kompetens. Likt professionens uppkomst handlar revisorsprofessionen om att tillmötesgå 

ett kompetensgap i en alltmer komplex situation. Revisorsprofessionen besitter dessutom 

en specifik kompentens i kombination med att den måste efterleva vissa riktlinjer som är 

särskilda för branschen. Genom att revisorer har särskilda kvalifikationer inom sitt 

yrkesområde, så är de också berättigade att utföra avancerade bedömningar i sitt arbete 

som i senare tur medför legitimitet (Agevall & Jonnergård, 2013).  

 

Olika typer av konsultverksamheter är någonting som präglar revisionsbranschens 

kompetens och tjänsteutbud. Beroende på affärsområde är det fördelaktigt om 

medarbetarna har någon form av specialistkunskap, eftersom revisionsbyrån då har 

möjlighet att utöka sitt tjänsteutbud och erbjuda fler tjänster till befintlig kundstock – eller 

för att attrahera ett nytt segment. Som tidigare nämnts erhåller Big Four-byråerna fördelar 

tack vare sin omfattning. Därför har också de största byråerna bättre förutsättningar än 

mindre byråer att rekrytera revisorer med speciell kompetens. Fortsätter man på spåret 

kring Big Four-byråernas fördelaktiga storlek medför det också att bolaget kan 

tillhandahålla ett flertal expertgrupper och därmed helhetslösningar för klienten med 

tanke på alla de hållbarhetsspecialister, skatterådgivare, jurister, IT-specialister och 

övriga rådgivningsexperter. Därför kan revisionsbyråerna också erbjuda betydligt fler 

karriärmöjligheter för specialistkompetenser än endast inom redovisning och revision 

(Mueller, Carter & Ross-Smith, 2011). 

 

Tidigare studier nämner även kunskap som en central komponent för revisionsbranschen, 

som också leder till exempelvis förbättrad revisionskvalitet (Granberg & Höglund, 2011; 

Forsman & Wiström, 2015). För att revisorn ska kunna genomföra en granskning av hur 

företag efterlever gällande lagar och regler i sin rapportering, krävs det en viss 

yrkeskunskap. Revisorerna måste därtill ha en klientspecifik kännedom om de 
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påverkansfaktorer som finns, exempelvis kring klientens bransch och diverse externa 

förhållanden, dess interna kontrollsystem och övriga revisionsbevis (Granberg & 

Höglund, 2011). Vidare beskriver Forsman och Wiström (2015) i sin studie hur 

expertiskunskap har positiva effekter på revisionskvaliteten, men samtidigt att de 

revisorer som konsulterar kollegor med specialistkunskap, senare genomför revisioner 

med högre kvalitet (Forsman & Wikström, 2015). Att revisorers granskning sedan 

avslutas med en revisionsberättelse kan därmed tänkas avspegla alla de beslut som 

revisorn gjort under granskningsprocessens gång, vilka är underbyggda av kompetens.  

 

Vidare anser även Nygaard och Bengtsson (2002) att revisorer påverkar företagens 

hållbarhetsrapporteringar genom sin erfarenhet. Att utbilda sig till revisor innebär att man 

lär sig en rad färdigheter, varpå revisorer placeras i en särskild yrkesgrupp som har starka 

värderingar och normer som i stor grad är med och påverkar utformningen av 

rapporteringen. Revisorer blir upplärda att arbeta på liknande sätt inom branschen, vilket 

både kan innebära för- och nackdelar. En aspekt som forskarna nämner är att revisorerna 

generellt anser att relevant erfarenhet bidrar till en ökad förståelse kring klienternas 

verksamhet, hur den påverkar rapporteringen samt granskningsprocessens utförande 

(Nygaard & Bengtsson, 2002). Utifrån dessa resonemang kan det dras vidare kopplingar 

till att individer skulle vara benägna att samla på sig mer erfarenhet i takt med deras 

tillbringade tid inom arbetet. Precis som Nygaard och Bengtsson (2002) beskriver 

tenderar revisorers granskningsprocesser att förbättras beroende av antalet år i branschen 

som bidrar till mer erfarenhet och förståelse kring yrkesutövandet.  

 

För att avslutningsvis återkomma till revisorers proaktiva hållbarhetsarbete och de 

incitament som tidigare identifierats i studien, är kompetens relevant att inkludera i 

studien med hänsyn till det som beskrivits ovan. Eftersom hållbarhetstjänster får allt 

större utrymme i de större revisionsbyråerna och således blir mer integrerade i 

revisorsrollen, påvisar det att revisorsprofessionen arbetar allt mer med hållbarhet än vad 

den tidigare gjort. Därför nämns ännu en aspekt av Nygaard och Bengtsson (2002) om att 

det kan vara fördelaktigt om revisorerna har specialkompetens inom hållbarhetsområdet, 

för att öka förtroendet av granskningen för såväl företaget som dess olika intressenter. De 

båda forskarna menar också att revisorer indirekt använder sin kompetens inom 
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hållbarhetsområdet när de är yrkesmässigt engagerade inom en hållbarhetsorganisation 

(Nygaard & Bengtsson, 2002), vilket fördjupas mer i nästa avsnitt. Baserat på ovan 

resonemang utvecklar vi vår andra och tredje hypotes som presenteras nedan.  

 

Hypotes 2: Revisorer som har arbetat fler år i branschen arbetar mer proaktivt med 

hållbarhet. 

 

Hypotes 3: Revisorer som gått utbildningar inom hållbarhet och anser sig vara kunniga 

och insatta i hållbarhetsfrågor, arbetar mer proaktivt med hållbarhet.  

 

2.3.3 Individens hållbarhetsengagemang 

Ytterligare en faktor som kan antas påverka revisorers proaktiva hållbarhetsarbete är 

deras engagemang inom hållbarhetsområdet. Precis som Freidson (2001) beskriver 

commitment som viljan att utföra ett bra arbete (Freidson, 2001), kan revisionsbranschens 

hållbarhetsutveckling tyckas vara incitament nog till ett proaktivt arbetssätt. På så sätt 

kan individens känslomässiga engagemang, både det som finns kopplat till yrket och det 

som finns privat, betraktas som en viktig del av dennes arbete.  

 

Professionsforskarna Agevall, Jonnergård och Krantz (2017) understryker sambandet 

mellan engagemang och autonomi, som handlar om när individer har benägenhet att 

arbeta mer med det som intresserar dem. Deras studie beskriver ingående hur individers 

engagemang är mer eller mindre nödvändigt för professionell kompetens och dess 

fortsatta vidareutveckling. De menar att revisorns engagemang för sina klienter återges i 

hur pass de stöttar och guidar klienten till att göra val som ligger i linje med verksamheten 

och regleringar. Med utgångspunkt i forskarnas resonemang, kan det konstateras att 

individens engagemang har en betydande roll för den professionella kompetensen. 

Eftersom engagemanget inverkar på individens uppmärksamhet, bidrar det bland annat 

till ökad kännedom om väsentliga fel och risker i rapporteringen som gör att de upptäcks 

snabbare (Agevall et al., 2017). 
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Branschorganisationen FAR har en specialistgrupp för hållbar utveckling som aktivt 

arbetar med att utveckla och förvalta standarden RevR 6 Bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter, som i sin tur används av branschens revisorer vid granskande av 

hållbarhetsrapporter. Denna grupp består av ordförande och sex ledamöter som alla 

arbetar på någon av revisionsbyråerna Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG eller PwC 

(FAR, u.å.c). Specialistgruppen är ett av de många incitament som speglar att inte bara 

revisionsbranschen, utan också individerna har ett intresse för att arbeta proaktivt med 

hållbarhetsområdet. Andra tänkbara incitament som tyder på såväl branschens som 

individens hållbarhetsengagemang, är om revisorerna även har ett privat intresse inom 

hållbarhetsområdet och exempelvis skulle vara ideellt engagerade i någon organisation. 

På liknande sätt kan det då reflekteras kring huruvida det skulle finnas kopplingar mellan 

ett privat intresse och autonomins handlingsfrihet inom hållbarhetsområdet. Ett starkt 

privat engagemang hos individen borde således innebära att de lägger ner mer tid och 

energi på hållbarhet, samtidigt som de eftersträvar ett ambitiöst, noggrant och djupgående 

arbete som indikerar på ett proaktivt hållbarhetsarbete. Baserat på ovan resonemang 

utvecklar vi vår fjärde och femte hypotes som presenteras nedan. 

 

Hypotes 4: Revisorer som i sin yrkesroll är engagerade i hållbarhet arbetar mer 

proaktivt med hållbarhet. 

 

Hypotes 5: Revisorer som privat är engagerade i hållbarhet arbetar mer proaktivt med 

hållbarhet.  

 

2.3.4 Hierarkisk position 

På många revisionsbyråer går det att urskilja en tydlig hierarkisk struktur. Karriären som 

revisor följer ofta en väldefinierad och strukturerad karriärstege med olika befattningar 

som innebär olika ansvarsområden (Carrington, 2014). Carrington (2014) beskriver tre 

tydliga karriärsteg inom revisionsbranschen, vilka är följande: revisorsassistent, 

auktoriserad revisor och delägare/partner. För att klättra i hierarkin finns det tydliga krav 

på utförda tester samt en tydlig certifieringsprocess (Carrington, 2014). Generellt inom 

revisionsbranschen finns det två olika tillvägagångssätt för att bli befordrad. Dels finns 
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möjligheten att övergå till manager som innebär en mer ledande position men utan större 

inkomsthöjningar, dels finns potentialen för att bli partner som däremot baserar 

inkomsten på byråns resultat (Axelsson, 2011). Vidare menar Carrington (2014) att ju 

högre upp revisorn klättrat på karriärstegen och ju längre denne kommit i 

certifieringsprocessen, desto högre blir revisorns status och nivå av trovärdighet gentemot 

intressenterna.  

 

Som tidigare nämnts har samtliga av de sju största revisionsbyråerna i Sverige en internt 

hållbarhetsansvarig person. Denna hållbarhetsspecialist sitter ofta på en position högt upp 

i hierarkin (FAR, u.å.c.) vilket indikerar att hållbarhetsfrågorna tas på allvar i branschen 

(Lennartsson, 2017). Efter en granskning av samtliga Big Four-byråers hemsidor kan vi 

konstatera att de personer som specialiserar sig på hållbarhetsfrågor också är antingen 

partner eller auktoriserad revisor, vilket bekräftar att hållbarhetsspecialister ofta har en 

hög hierarkisk position. Forskarna Elg och Jonnergård (2011) talar om att en bidragande 

orsak till branschavancemang hos revisorer är deras personliga egenskaper som 

eftertraktas av klienter och branschen, vilket kan knytas till de revisorer som är 

hållbarhetsspecialister (Elg & Jonnergård, 2011). Att de ledande, högt hierarkiska 

positionerna inom revisionsbyråerna påverkar byråernas framtida utfall, strategiska val 

samt kapacitet (Hambrick & Mason, 1984), visar på ett samband att de 

hållbarhetsspecialister som ha en hög hierarkisk position är med och påverkar i vilken 

riktning branschen styrs mot (Jonnergård & Stafsudd, 2009; Månsson, Elg & Jonnergård, 

2013). Genom att hållbarhet tillåts ta en allt större plats både i branschen och bland de 

övriga affärsområdena, uppmärksammas och diskuteras frågorna på en helt annan nivå 

än om de befunnit sig längre ner i den hierarkiska ordningen. Baserat på ovan resonemang 

utvecklar vi vår sjätte hypotes som presenteras nedan.  

 

Hypotes 6: Revisorer som har en position högre upp i hierarkin arbetar mer proaktivt 

med hållbarhet. 
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Figur 1. Studiens modell 

 

Med hjälp av ovan modell kan studiens fyra individ- och byråspecifika faktorer 

åskådliggöras på ett tydligt sätt. Vi ämnar undersöka huruvida det föreligger ett samband 

mellan respektive faktor och revisorers proaktiva hållbarhetsarbete, med utgångspunkt i 

detta avsnitt. Visserligen skulle det kunna tänkas att faktorerna byråtillhörighet, 

kompetens, individens hållbarhetsengagemang och den hierarkiska positionen påverkar 

varandra sinsemellan, men det är däremot inget som studien fokuserar på och inte heller 

syftar till att undersöka.  
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3.  Metod 

I det tredje kapitlet presenteras inledningsvis den forskningsfilosofi och vetenskapliga 

ansats som studien har sin utgångspunkt i. Därefter ges en överblick för hur 

litteratursökningen gått till och hur teorianvändningen har sett ut. Vidare presenterar vi 

studiens forskningsmetod, genomförande och urval för att sedan övergå till 

operationalisering. Därefter presenteras en analys följt av studiens svarsfrekvens och 

bortfall. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens validitet och reliabilitet samt 

vilka etiska beaktanden som gjorts.  

 

3.1 Forskningsfilosofi och vetenskaplig ansats 

Denscombe (2016) talar om två vetenskapliga forskningsfilosofier som betraktar den 

samhälleliga världen på två olika sätt. Dessa filosofier kallas vanligtvis för positivism och 

interpretivism.  Det positivistiska synsättet grundar sig i matematiken och betraktar den 

sociala verkligheten objektivt med syftet att generalisera. Det är vanligt att fokus ligger 

på siffror och fakta, vilket gör att positivismen ofta förknippas med kvantitativa studier 

(Denscombe, 2016). Den andra vetenskapsfilosofin, interpretivismen, betraktar istället 

den sociala verkligheten ur ett subjektivt perspektiv och menar att den är konstruerad av 

människors handlingar och tankar. Ur det interpretivistiska synsättet ligger forskarens 

fokus på att tolka och förstå sociala fenomen och filosofin tenderar således att förknippas 

med kvalitativa studier (Denscombe, 2016). Vår studie, med syftet att förklara vad som 

driver revisorers proaktiva hållbarhetsarbete utifrån fyra individ- och byråspecifika 

faktorer, tillämpar den positivistiska forskningsfilosofin. Anledningen till att vi tillämpar 

det positivistiska angreppssättet är att vi valt att objektivt mäta proaktivt 

hållbarhetsarbete, byråtillhörighet, kompetens, hållbarhetsengagemang och hierarkisk 

position bland revisorer i Sverige. Visserligen skulle även den interpretivistiska filosofin 

kunna vara tillämpbar för studiens ämnesområde, men då vi eftersträvar att generera 

generell kunskap om revisorers proaktiva hållbarhetsarbete anser vi att det lämpar sig 

bättre med en positivistisk forskningsfilosofi för den här studien.  

 

En vetenskaplig ansats beskrivs som förhållandet mellan studiens teori och empiri (Lind, 

2014). Med andra ord kan en vetenskaplig ansats förklaras genom att studien behöver en 
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bakomliggande teoretisk ram. Inledningsvis delas den vetenskapliga ansatsen in i tre olika 

tillvägagångssätt vilka är induktion, deduktion och abduktion. För att generalisera handlar 

den induktiva ansatsen om att utgå från empirin som sedan testas teoretiskt, medan den 

deduktiva ansatsen har sitt utgångsläge i teorin som istället testas empiriskt. Abduktionen 

kan i sin tur beskrivas som en kombination mellan induktion och deduktion då den likt 

induktionen utgår från det empiriska materialet, men i likhet med deduktionen innehåller 

teoretiska infallsvinklar (Alvesson & Sköldberg, 2017). Alvesson och Sköldberg (2017) 

framför dock kritik mot ansatserna induktion och deduktion och menar att de har en 

tendens att utesluta underliggande påverkansfaktorer, i form av exempelvis mönster och 

situationer. De menar därför att den abduktiva ansatsen är fördelaktig eftersom den 

inkluderar dessa påverkansfaktorer och således ger en ökad förståelse. Denna studie 

tillämpar en deduktiv forskningsansats då den grundas i tidigare forskning inom 

hållbarhetsområdet samt professions-, legitimitets- och institutionell teori som 

gemensamt skapar studiens teoretiska ram. Därefter utvecklas hypoteser som sedan testas 

empiriskt. Just den deduktiva ansatsen kännetecknas av utgångspunkten i teori och 

tidigare kunskap om ämne, för att sedan formulera hypoteser som testas empiriskt 

(Denscombe, 2016). Precis som Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver, är en nackdel 

med deduktion att forskaren försummar vissa påverkansaspekter som inte är kända från 

tidigare studier. Eftersom en deduktiv ansats baseras på teorier innebär det däremot en 

fördel i färre tolkningar som möjliggör att vi som forskare kan agera objektivt (Bell, 

Bryman & Harley, 2018). 

 

3.2 Litteratursökning 

Studiens litteratur har främst bestått av vetenskapliga artiklar som sökts upp via 

Högskolan Kristianstads elektroniska databas Summon, alternativt den bibliografiska 

databasen Web of Science. Dessa vetenskapliga artiklar har utökat vår generella förståelse 

för ämnet. Artikelsökningen baserades på diverse sökord som exempelvis assurance, 

audit, credibility, CSR, proactive, sustainable development och sustainability reporting. 

Vidare har vi använt oss av tidigare studentuppsatser och forskningspublikationer inom 

hållbarhetsområdet. Dessa har sökts upp via DiVA som är ett öppet arkiv och sökverktyg 

för studentuppsatser och forskningspublikationer. Därigenom har källhänvisningarna i 

tidigare uppsatser lett oss till ytterligare användbara källor. Sedan har olika 
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myndighetssidor och branschgemensamma källor kopplat till vårt område använts. 

Exempel på sådana källor är tidskriften Balans, branschorganisationen FAR och 

myndigheter såsom Revisorsinspektionen, Riksrevisionen samt de aktuella lagar som 

behandlar vårt område. Dessa källor har använts för att bidra med en mer fördjupad och 

inriktad förståelse för revisionsbranschen och revisorsrollen. Slutligen har relevant 

kurslitteratur använts för att komplettera de vetenskapliga och branschgemensamma 

källorna. 

 

3.3 Teorianvändning 

Studiens syfte är att förklara vad som driver revisorers proaktiva hållbarhetsarbete utifrån 

fyra individ- och byråspecifika faktorer. Som tidigare nämnts är det de individ- och 

byråspecifika faktorerna byråtillhörighet, kompetens, individens hållbarhetsengagemang 

och hierarkisk position som är tänkta att kunna förklara revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete. Med andra ord är syftet med studien att dessa fyra individ- och 

byråspecifika faktorer ska förklara vad som driver den femte faktorn: proaktivt 

hållbarhetsarbete. För att möjliggöra en argumentation för valet av faktorer samt 

kopplingen mellan dessa och proaktivt hållbarhetsarbete behövde samtliga faktorer 

förankras i teorin.  

 

För att skapa en grundläggande förståelse för revisorers hållbarhetsarbete inleds 

litteraturgenomgången med ett avsnitt om hållbarhetsrapportering, då de 

hållbarhetstjänster som revisionsbyråer erbjuder ofta kretsar kring just företagens 

hållbarhetsrapportering. Att företag lämnar hållbarhetsrapport är ett sätt att vara 

transparanta gentemot sina intressenter, vilket kan förklaras genom legitimitetsteorin som 

är studiens första teori. Legitimitetsteorin utgår i stora drag från samhällets förväntningar 

på företagen (Deegan & Unerman, 2011), vilket kan sättas i relation med företagens 

hållbarhetsarbete (Lindblom, 1993). Eftersom revisorns professionella roll är en central 

del i vår studie har vi också valt att använda professionsteorin som en av de 

grundläggande teorierna. Professionsteorins primära betydelse i den här studien är för att 

skapa förståelse om de föränderliga förhållandena inom revisionsbranschen (Catasús et 

al., 2013). Teorin behandlar bland annat att professioner måste tillmötesgå den 
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samhällsförändring som sker och förändra sin ställning i sammanhanget (Brante, 2009), 

vilket kan förklara den rådande utvecklingen i revisionsbranschen där hållbarhetstjänster 

tar allt större plats (Lennartsson, 2017).  

 

Revisionsbranschen utveckling inom hållbarhetsområdet innebär även att byråerna 

tenderar att efterlikna varandra till form och egenskaper. Av den anledningen har den 

sista grundläggande teorin valts till den institutionella teorin, som just förklarar 

fenomenet om varför organisationer tar efter varandras agerande för att öka legitimiteten 

(Deegan & Unerman, 2011). Ett så kallat mimetiskt agerande kan konstateras mellan 

revisionsbyråerna eftersom de påverkar och efterliknar varandras beteenden. Ett tydligt 

exempel är Big Four-byråerna som har hållbarhetsansvariga, likande tjänsteutbud inom 

hållbarhet och flertalet andra aktiviteter som ska göra dem branschledande inom området.  

 

Ett komplement som använts till professions-, legitimitets- och institutionella teorin för 

att förklara revisorers proaktiva hållbarhetsarbete, var begreppet autonomi som beskriver 

individens handlingsfrihet och -förmåga. När revisorer tillåts handlingsfrihet kan dessa 

dra nytta av sina erfarenheter och specialistkunskaper inom hållbarhet, som i sin tur 

möjliggör ett proaktivt beteende. De individer som får utlopp för sitt yrkesmässiga eller 

privata hållbarhetsintresse kan därför tänkas vara mer öppensinnade för att arbeta på ett 

proaktivt sätt.  

 

Studiens teorianvändning har utgått från en kombination av litteratur, grundläggande 

teorier samt tidigare forskning som sedan har sammanfattats i studiens modell. Vidare 

syftar modellen till att visualisera sambandet mellan revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete och de fyra individ- och byråspecifika faktorerna. På så vis presenteras 

en överblick av den teoretiska referensramen som vidare utgör basen för vår 

forskningsmetod.  
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3.4 Forskningsmetod 

Vi har i den här studien använt oss av en kvantitativ forskningsmetod. Anledningen till 

metodvalet är studiens syfte att generalisera, vilket främst görs via det positivistiska 

angreppssättet och tillämpningen av en deduktiv forskningsansats. På så sätt faller det sig 

naturligt att använda en kvantitativ forskningsmetod. Med en kvantitativ metod avser 

studien förklara det generella orsakssambandet mellan revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete och faktorer som driver detta. Jämförelsevis hade en kvalitativ metod 

istället syftat till att undersöka revisorers proaktiva hållbarhetsarbete som fenomen och 

försöka förstå fenomenet (Ahrne & Svensson, 2015). Vidare kännetecknas en kvantitativ 

forskningsmetod av att data presenteras i form av siffror, som sedan analyseras genom 

statistisk teknik som utgår från matematiska principer och sannolikhet. 

Forskningsmetoden anses ha en strikt forskningsdesign som utformar hypoteser, vilket 

inte tillämpas i kvalitativa studier (Denscombe, 2016). Vi anser att en kvantitativ metod 

är passande för den här studien då det möjliggör att information från en större grupp 

respondenter kan samlas in. Den insamlade data används sedan för att kunna upptäcka 

och konstatera samband mellan de olika variablerna, som slutligen ska kunna besvara 

studiens hypoteser (Denscombe, 2016).   

 

Denscombe (2016) beskriver en surveyundersökning som att man genomför “en 

uttömmande och detaljerad granskning” (s. 27) och nämner metoden som ett av de mest 

populära tillvägagångssätten inom samhällsforskning. Metoden innefattar fem olika 

tekniker för att kommunicera med respondenterna: brevpost, telefon, internet eller verklig 

kontakt (Denscombe, 2016). I den här studien har vi valt att använda oss av en 

webbaserad surveyundersökning – mer specifikt en webbenkät. För att en jämförelse av 

svaren ska vara möjlig att genomföra har enkäten utformats enligt en standardisering som 

innebär att alla respondenter får exakt samma frågor. Fördelen med denna standardisering 

är att den minimerar risken att data påverkas av så kallade interpersonella faktorer eller 

sättet frågorna ställs på (Denscombe, 2016). För att försöka optimera svarsfrekvensen är 

samtliga respondenter dessutom anonyma i sin medverkan. Vårt val av webbenkät som 

datainsamlingsmetod grundar sig i att vår målgrupp var samtliga revisorer i Sverige, vilka 

vi på ett effektivt sätt nådde ut till genom en webbenkät. Då vi eftersträvade data av större 

volym bedömde vi att en kvalitativ forskningsmetod, med exempelvis intervjuer som 
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datainsamlingsmetod, inte var bäst lämpad för studien. Vidare motargument till en 

kvalitativ metod är att intervjuer är en mer tidskrävande insamlingsmetod än en 

enkätundersökning. Att tillämpa en enkätundersökning istället för intervjuer medför 

också fördelen att intervjuareffekten inte blir aktuell. Effekten handlar om att forskaren 

omedvetet, genom sin närvaro eller sättet att ställa frågor på, påverkar respondenternas 

svar (Denscombe, 2016).  

 

3.4.1 Genomförande och urval 

Vid urvalsundersökningar, där avsikten är att kunna dra slutsatser om en population, tas 

ett stickprov med syftet att representera hela populationen (Körner & Wahlgren, 2015). 

Vårt urval i den här studien var Revisorsinspektionens register över samtliga 

auktoriserade/godkända revisorer och registrerade revisionsbolag i Sverige. Då syftet 

med studien är att förklara vad som driver revisorers proaktiva hållbarhetsarbete utifrån 

fyra individ- och byråspecifika faktorer, var revisorer givna som målgrupp. Anledningen 

till valet av Revisorsinspektionens register som urval var att vi ville nå ut till maximalt 

antal svenska revisorer. Dessutom medförde registret också en geografisk utspridning 

över landet, vilket också motiverar enkätens utformning och relevans. Vid tidpunkten för 

datainsamlingen hade Revisorsinspektionens register 3 136 registrerade revisorer. Av 

dessa hittades mejladresser till 2 875 godkända eller auktoriserade revisorer och till 125 

revisorsassistenter på sammanlagt 719 olika byråer runtom i Sverige. Till de större 

revisionsbyråerna distribuerades enkäten enligt byråernas generella mejlmall, som 

exempelvis ”förmnamn.efternamn@se.pwc.com”. I de fall det handlade om mindre 

revisionsbyråer som inte har en generell mejlmall, kontaktades revisorerna istället via den 

mejladress som kunde hittas på byråns webbplats. Vi kontaktade även medarbetarna på 

Revisorsinspektionen då vi från början hade tänkt att vår målgrupp skulle vara 

revisionsmedarbetare i Sverige. När vi senare skulle kategorisera respondenternas 

byråtillhörighet till Big Four och Non Big Four insåg vi att Revisorsinspektionen inte 

passade in i någon av kategorierna, varför vi beslöt oss från att avlägsna de respondenter 

som arbetade på Revisorsinspektionen från urvalet. Enkäten mejlades ut till målgruppen 

tillsammans med ett följebrev (se Bilaga 2) som innehöll kort information om enkäten 

och studiens ändamål.  
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För att nå ut till ett stort antal respondenter under en begränsad tidsperiod är en digital 

enkät en effektiv lösning (Denscombe, 2016). Enkäten skapades därför i Microsoft-

verktyget Forms. Syftet med enkätens utformning var att det skulle vara enkelt för 

respondenterna att besvara frågorna och att undersökningen inte skulle vara alltför 

tidskrävande. För att vidare underlätta för respondenterna behövde enkätundersökningen 

vara förståelig och enkelt formulerad, med anledningen att undvika missförstånd. 

Ytterligare ett ändamål med enkätens utformning var att vi önskade maximera chanserna 

för att respondenterna skulle välja att slutföra undersökningen. Vi valde därför att ställa 

frågor som kunde fånga vårt studieområde på ett allmänt sätt för att senare kunna 

generalisera för den svenska revisionsbranschen. Innan utskicket ägde rum valde vi att 

testköra enkäten på två personer i branschen för att få konstruktiv kritik och möjlighet till 

justering. Våra testpersoner var en revisorsassistent och en manager som arbetar på PwC 

respektive Grant Thornton och som vi haft tidigare kontakt med. Därav kunde enkäten 

testas av personer med olika lång branscherfarenhet. Med testkörningen av enkäten ville 

vi främst kontrollera hur frågorna uppfattades av respondenterna samt tidsåtgången för 

genomförandet. Testkörningen resulterade i att svarsalternativet ”ej tillämpligt” lades till 

för en del av påståendena då testpersonerna påpekade att det blev svårt för de 

respondenter som inte sysslar med hållbarhetsgranskning att svara på frågorna som rör 

proaktivt hållbarhetsarbete. Genomförandet tog cirka tre minuter. Enkätundersökningen 

skickades sedan ut till samtliga respondenter och den låg öppen i tre dagar. Från början 

var enkäten tänkt att vara öppen i sju dagar, men då vi efter tre dagar hade fått in 205 svar 

beslutade vi oss för att stänga enkäten. Detta på grund av knapp tidsåtgång då vi behövde 

komma igång med att analysera data. Vi bedömde 205 svar som ett tillräckligt stort 

stickprov att kunna genomföra en tillförlitlig analys på.   

 

3.5 Operationalisering 

Begreppet operationalisering handlar om hur det abstrakta och omätbara översätts till 

något konkret och mätbart. Med andra ord beskrivs och tydliggörs studiens angreppssätt 

och mätvärden för det studerade området. Olika mätvärden används därför för att kunna 

mäta det centrala för ämnesområdet (Körner & Wahlgren, 2015). Mätinstrumentet för 

denna kvantitativa studie var således insamlingsmetoden i form av en enkätundersökning 

som bestod av 31 standardiserade frågor. Enkätundersökningen (Bilaga 1) formades 
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utifrån de valda mätvärdena med ändamålet att göra samtliga variabler mätbara. När man 

vill studera ett kausalt samband mellan olika variabler är det viktigt att dela upp 

variablerna i oberoende och beroende variabler (Denscombe, 2016). Den oberoende 

variabeln existerar autonomt och påverkas inte alls av den beroende variabeln, medan den 

beroende variabeln förändras till följd av förändringar i den oberoende variabeln (Körner 

& Wahlgren, 2015). Denna studies beroende variabel är revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete. De oberoende variablerna är de tidigare nämnda individ- och 

byråspecifika faktorerna som är tänkta att förklara revisorers proaktiva hållbarhetsarbete.  

 

Enkätundersökningen inleddes med några frågor kring de demografiska faktorerna kön, 

ålder och arbetsgivare. Undersökningen fortsatte sedan med frågor som var kopplade till 

de oberoende variablerna i form av individ- och byråspecifika aspekter, för att slutligen 

ställa de frågor som handlade om den beroende variabeln i form av proaktivt 

hållbarhetsarbete. Svarsalternativen för enkätfrågorna varierade mellan tre olika 

alternativ: kryssalternativ, öppna svarsalternativ och likertskala. Kryssalternativ 

användes i de frågeställningar som antingen besvarades genom ja, nej eller givna 

alternativ. De öppna svarsalternativen tillämpades främst som ett komplement till 

kryssalternativen för att respondenterna skulle kunna ange andra alternativ än de vi tagit 

upp. Öppna svarsalternativ användes även för de frågor som gällde numeriska svar så 

som ålder och tid. Slutligen användes en femgradig likertskala, där 1 = instämmer inte 

alls och 5 = instämmer fullständigt. För en del frågor lades ett sjätte svarsalternativ, Ej 

tillämpligt, till på skalan. Detta rörde främst frågorna som mätte proaktivt 

hållbarhetsarbete då det inte kunde antas att samtliga respondenter hade erfarenhet av 

hållbarhetsgranskning. Utan erfarenhet blir det svårt att ta ställning till något, varför det 

sjätte svarsalternativet lades till. Vidare användes likertskalan i de frågeställningar som 

utformades i påståendeform. Respondenterna fick då friheten att ta ställning till sitt 

personliga agerande. Enligt Bell et al. (2018) är likertskalan en vanlig metod att använda 

i enkäter när respondenter uppmanas till ett ställningstagande (Bell et al., 2018). För att 

fånga urvalets ställningstaganden till de mätvärden som kopplas till proaktivt 

hållbarhetsarbete, ansågs likertskalan därför vara en lämplig metod.  
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För att undvika för många olika variabler testade vi Cronbach’s alpha mellan olika 

påståenden. Cronbach’s alpha är ett statistiskt mått som mäter den interna konsistensen i 

ett test. Med andra ord testas det hur väl olika delar av ett test mäter samma begrepp. 

Alpha-värdet är ett tal mellan 0 och 1 och bör vara 0,7 eller högre för att god intern 

reliabilitet ska föreligga. Överstiger värdet 0,7 innebär detta att delarna som testats 

korrelerar med varandra och därmed kan läggas samman till en variabel (Pallant, 2016).  

 

3.5.1 Bakgrundsvariabel  

För att få fram en allmän beskrivning av respondenterna som deltog i 

enkätundersökningen användes, gemensamt med studiens kontrollvariabler, 

bakgrundsvariabeln Ålder. Variabeln mättes genom fråga 2, som löd: Ålder, med ett öppet 

svarsalternativ som gav respondenten möjlighet att ange sin ålder i hela år. Vi valde att 

ha ett öppet svarsalternativ på frågan för att få mer exakta svar jämfört med en 

kategorisering. Således blev frågan också en kontinuerlig variabel som anger revisorernas 

ålder i hela år, vilken analyseras längre fram. 

 

3.5.2 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel utgörs av revisorers proaktiva hållbarhetsarbete. Som tidigare 

redogjorts för är den här studiens definition av proaktivt hållbarhetsarbete det 

hållbarhetsarbete, utöver den lagstadgade granskningen av hållbarhetsrapporter, som 

revisorer utför. Det proaktiva hållbarhetsarbetet gjordes mätbart genom nio olika 

påståenden (se nedan). Utformningen av påståendena grundade sig i uppsatsens definition 

av proaktivt hållbarhetsarbete. Samtliga nio påståenden besvarades av respondenten 

genom en sexgradig likertskala där 1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer fullständigt 

och 6 = Ej tillämpligt. Anledningen till att vi valde att ha med det sjätte svarsalternativet 

Ej tillämpligt var att vi inte kunde anta att samtliga respondenter arbetar med 

hållbarhetsgranskning. Om respondenten inte sysslade med hållbarhetsgranskning alls 

blev det svårt för hen att svara om hen instämmer eller inte på påståendena som rör 

proaktivt hållbarhetsarbete. Därför lades det sjätte svarsalternativet lades till. Innan 

Cronbach’s alpha testades för dessa nio påståenden kodades alla 6:or på likertskalan om 

till missing value så att 5 = instämmer fullständigt blev det högsta värdet. 
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Påstående 23 och påstående 24 var utformade att mäta huruvida respondenterna ansåg att 

de granskar hållbarhetsrapporter mer djupgående än vad lagen kräver. Påstående 25 var 

utformat att mäta huruvida respondenterna ansåg att de lägger mycket tid och energi på 

hållbarhetsgranskning. Vidare var påstående 26 – 31 utformade att fånga utbudet av 

hållbarhetstjänster och mätte därför huruvida respondenterna diskuterar hållbarhetsfrågor 

med sina klienter och om de erbjuder klienterna analys av hållbarhetsrapporten samt 

rådgivning inom hållbarhetsområdet. De hållbarhetstjänster som mättes i påstående 26 – 

31 är tjänster inom hållbarhetsområdet som vi, efter att ha granskat 

hållbarhetstjänsteutbudet på de största revisionsbyråerna, sett är vanligt förekommande. 

Tjänsterna faller utanför den lagstadgade granskningen av hållbarhetsrapporter och 

omfattas således av vår definition av Proaktivt hållbarhetsarbete. Vi gjorde därför 

bedömningen att revisorers proaktiva hållbarhetsarbete på bästa sätt kunde fångas genom 

att mäta vad för hållbarhetstjänster respondenterna erbjuder sina klienter. De nio 

påståendena hade ett Cronbach’s alpha-värde på 0,935 och skapade tillsammans studiens 

beroende variabel Proaktivt hållbarhetsarbete, genom att adderas och sedan divideras med 

antalet påståenden.  

 

Proaktivt hållbarhetsarbete 

o 23. Jag utför djupgående granskning av hållbarhetsrapporterar enligt RevR 6. 

o 24. När det kommer till granskning av mina klienters hållbarhetsrapport anser jag att jag gör 

mer än vad som är lagstadgat gällande hållbarhetsrevision.  

o 25. Jag lägger mycket tid och energi på granskning av hållbarhetsrapporter.  

o 26. Jag diskuterar hållbarhetsfrågor med mina klienter.  

o 27. Jag erbjuder mina klienter analys av deras hållbarhetsrapport.  

o 28. Jag erbjuder mina klienter rådgivning kring deras hållbarhetsrapport.  

o 29. Jag erbjuder mina klienter rådgivning kring hållbarhetsindex.  

o 30. Jag erbjuder mina klienter rådgivning kring deras hållbarhetsmål.  

o 31. Jag erbjuder mina klienter rådgivning kring deras hållbarhetsagenda-, strategi och policy. 

 

3.5.3 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna i en studie är de faktorer som förklarar eller påverkar den 

beroende variabeln (Körner & Wahlgren, 2015). Orsakssambandet i studien (se figur 1) 

syftar till att förklara hur individ- och byråspecifika faktorer driver revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete och inte tvärtom. Studien har sex oberoende variabler som är indelade 
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i de fyra faktorerna Byråtillhörighet, Kompetens, Individens hållbarhetsengagemang och 

Hierarkisk position.  

 

3.5.3.1 Byråtillhörighet  

Den första oberoende variabeln Byråtillhörighet mättes genom påståendet om vilken byrå 

respondenterna arbetar på (se nedan). Till påståendet fanns det nio svarsalternativ: de sju 

största revisionsbyråerna i Sverige, Revisorsinspektionen samt Annat. Eftersom studien 

bland annat syftar till att undersöka om revisorers proaktiva hållbarhetsarbete påverkas 

av huruvida revisorn arbetar på en Big Four-byrå eller inte delades variabeln senare in i 

två kategorier: Big Four-byråer och Non Big Four-byråer där Big Four kodades som (0) 

och Non Big Four kodades som (1). I Big Four-kategorin hamnade de respondenter som 

arbetar på PwC, Deloitte, EY och KPMG medan resterande respondenter hamnade i 

kategorin Non Big Four. En respondent svarade att denne arbetar på 

Revisorsinspektionen och individen plockades senare bort från urvalet då 

Revisorsinspektionen varken passade i Big Four-kategorin eller i Non Big Four-

kategorin.  

 

Byråtillhörighet 

o 4. Jag arbetar på:  

[  ] PwC 

[  ] EY 

[  ] KPMG 

[  ] Deloitte 

[  ] Grant Thornton 

[  ] BDO 

[  ] Mazars 

[  ] Revisorsinspektionen 

[  ] Annat  
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3.5.3.2 Kompetens  

Faktorn ”kompetens”, genom vilken vi utvecklat hypotes 2 och 3, innefattar två 

oberoende variabler som vi valt att kalla för Tid i branschen och Kompetens. Den 

oberoende variabeln Kompetens mättes genom fyra påståenden (se nedan). Dessa fyra 

påståenden rörde respondentens erfarenhet av hållbarhetsgranskning, om respondenten 

deltagit i utbildningar kring hållbarhet samt huruvida respondenten anser sig vara insatt 

och kunnig inom hållbarhetsområdet. Svarsalternativen bestod av en femgradig 

likertskala där 1 = Instämmer inte alls och 5 = Instämmer fullständigt. De fyra 

påståendena hade ett Cronbach’s alpha-värde på 0,808 och skapade tillsammans den 

oberoende variabeln Kompetens, genom att adderas och sedan divideras med antalet 

påståenden.  

 

Kompetens  

o 11. Jag har erfarenhet av att granska hållbarhetsrapporter.  

o 14. I min yrkesroll anser jag mig vara insatt i hållbarhetsfrågor.  

o 15. I min yrkesroll deltar jag/har jag deltagit i utbildningar kring hållbarhet.  

o 16. Jag anser mig vara kunnig inom hållbarhetsområdet.  

 

Den andra oberoende variabeln Tid i branschen, som också faller under faktorn 

”kompetens”, mättes genom påstående 3 i enkäten (se nedan). Detta påstående hade öppet 

svarsalternativ och respondenterna ombads fylla i hur många år de arbetat i 

revisionsbranschen. Denna oberoende variabel är kopplad till hypotes 2: Revisorer som 

arbetat fler år i branschen arbetar mer proaktivt med hållbarhet.  

 

Tid i branschen 

o 3. Jag har arbetat ___ år i revisionsbranschen.  

 

3.5.3.3 Individens hållbarhetsengagemang  

Faktorn ”individens hållbarhetsengagemang” består av två oberoende variabler: 

Yrkesmässigt hållbarhetsengagemang och Privat hållbarhetsengagemang. Den första 

variabeln Yrkesmässigt engagemang mättes genom de fem påståendena: 9, 13, 18, 21 och 

22 (se nedan) som rör individens hållbarhetsengagemang i sin yrkesroll som revisor. 
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Svarsalternativen för påståendena 13 och 18 var en femgradig likertskala där 1 = 

Instämmer inte alls och 5 = Instämmer fullständigt. För påståendena 21 och 22 var 

svarsalternativen en sexgradig likertskala där 1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer 

fullständigt och 6 = Ej tillämpligt. Påstående 9. Jag har en roll som hållbarhetsansvarig, 

hållbarhetsspecialist eller dylikt på min byrå hade svarsalternativen Ja och Nej som från 

början kodats så att Ja = (0) och Nej = (1). För att kunna testa Cronbach’s alpha för dessa 

fem påståenden behövde samtliga påståenden vara vända åt samma håll så att högre 

värden för påståendena betyder samma sak (Pallant, 2016). Med andra ord behövde 

påståendena vara kodade så att ett högre värde = mer yrkesmässigt 

hållbarhetsengagemang. För påståendena 21 och 22 kodades det sjätte svarsalternativet 

därför som missing value så att siffran 5 ”Instämmer fullständigt” istället blev det högsta 

värdet. Svarsalternativen för påstående 9 vändes också så att Ja fick värdet (1) och Nej 

fick värdet (0). När samtliga fem påståenden vänts åt samma håll testades Cronbach’s 

alpha vilket resulterade i ett alpha-värde på 0,729. De fem påståendena skapade 

tillsammans den oberoende variabeln Yrkesmässigt hållbarhetsengagemang genom att 

adderas och sedan divideras med antalet påståenden.  

 

Yrkesmässigt hållbarhetsengagemang  

o 9. Jag har en roll som hållbarhetsansvarig, hållbarhetsspecialist eller dylikt på min byrå.  

o 13. I min yrkesroll är jag engagerad i ett eller flera nätverk kopplat till hållbarhet.  

o 18. Jag anser att hållbarhet är ett viktigt arbetsområde.  

o 21. I min yrkesroll finner jag det roligt att hjälpa mina klienter utveckla sin hållbarhetsrapport.  

o 22. I min yrkesroll finner jag det roligt att hjälpa mina klienter utveckla sitt hållbarhetsarbete.  

 

Den oberoende variabeln Privat hållbarhetsengagemang mättes genom påstående 19 som 

rörde respondentens hållbarhetsengagemang på fritiden (se nedan). Påståendet är kopplat 

till hypotes 5: Revisorer som privat är engagerade i hållbarhet arbetar mer proaktivt med 

hållbarhet. Svarsalternativen för påståendet var en femgradig likertskala där 1 = 

Instämmer inte alls och 5 = Instämmer fullständigt.  

 

Privat hållbarhetsengagemang  

o 19. På min fritid är jag engagerad i hållbarhetsfrågor (exempelvis genom en ideell förening eller 

dylikt).  
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3.5.3.4 Hierarkisk position 

Den sjätte och sista oberoende variabeln Hierarkisk position mättes genom en 

frågeställning där respondenten ombads kryssa i sin titel utifrån sex möjliga alternativ (se 

nedan). Svarsalternativen var rangordnade så att Revisorsassistent var lägst ner i hierarkin 

medan Partner var högst upp i hierarkin. Eftersom auktoriserade revisorer är ytterst 

ansvariga för revisionen, och därmed bär en finansiell risk för denna, är det vanligt att de 

auktoriserade revisorerna också är delägare (partner) i byrån. Vi bad därför 

respondenterna att ange sin högsta titel, om det var så att de hade fler än en.  

 

Titel 

o Jag arbetar som:  

[  ] Revisorsassistent 

[  ] Godkänd revisor 

[  ] Auktoriserad revisor 

[  ] Manager 

[  ] Partner  

[  ] Annat  

 

3.5.4 Kontrollvariabler 

Ändamålet med studiens kontrollvariabler är att minimera riskerna för att dra felaktiga 

slutsatser om det huvudsakliga sambandet. Därför är kontrollvariablerna inte heller av 

huvudintresse för studien eftersom de endast kontrollerar i vilken utsträckning som den 

beroende variabeln påverkas av de oberoende variablerna (Bell, Bryman & Harley, 2018).  

 

Studiens första kontrollvariabel är Kön som är utformad enligt att kvinnor kodats som (0) 

och män som (1). Det finns inte särskilt många tidigare studier som har undersökt 

huruvida proaktivt agerande skiljer sig mellan könen, men det finns andra indikatorer 

inom studiens ämne som kan vara relevanta att utgå från. Bland annat nämner 

Miljövårdsberedningen (2007) i sin rapport att kvinnor tenderar att leva mer hållbart än 

vad män gör (Miljövårdsberedningen, 2007). Sedan har det också genomförts studier 

inom revisionsbranschen där det kan konstateras skillnader mellan könen, exempelvis att 

kvinnliga revisorer anses mindre riskbenägna i sin granskning än vad manliga revisorer 
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är (Hardies, Breesch & Branson, 2013). Sedermera påverkas revisionskvaliteten av 

revisorers risknivå och även där tycks kvinnorna upprätta revisioner med högre standard 

och kvalitet jämfört med männen (Ittonen, Vähämaa & Vähämaa, 2013). Andra faktorer 

så som flitighet och konservativt förhållningssätt är också sådana som påverkar 

revisionskvaliteten enligt Ittonen et al. (2013). Vidare menar forskarna att kvinnliga 

revisorer uppfattas ha ett mer försiktig och tillbakahållet tillvägagångssätt vid en revision, 

jämfört med sina manliga kollegor. I studien konstaterades det även att företag som blivit 

reviderade av en kvinnlig revisor fick ökad revisionskvalitet (Ittonen et al., 2013). Baserat 

på att det finns skillnader i de områden som studien inriktar sig på, finner vi det intressant 

att använda kön som en av kontrollvariablerna för att se huruvida det föreligger skillnader 

i mängden proaktivt hållbarhetsarbete mellan kvinnor och män.  

 

Kön  

o 1. Kön:  

[  ] Kvinna  

[  ] Man  

 

Den andra kontrollvariabeln som används i studien är Byråns hållbarhetstjänsteutbud 

som kodats enligt Ja = (0) och Nej = (1). Inte heller här finns det så mycket användbar 

forskning som tillämpar ett likande tillvägagångssätt. Visserligen ifrågasätter 

branschtidskriften Balans om revisionsbranschen lever som den lär inom hållbarhet, med 

tanke på att hållbarhetstjänster är ett växande affärsområde (Lennartsson, 2017). Just 

revisionsbyråernas tjänsteutbud inom hållbarhet diskuteras även i tidningen Realtid som 

beskriver revisionsbranschens föränderliga tillstånd och att andra områden, så kallade 

non-audit services som hållbarhet, IT, digitalisering och strategi utgör större del än 

revisionsverksamheten (Istner-Byman, 2019). Att studien använder sig av byråns 

hållbarhetstjänsteutbud som en av kontrollvariablerna, förklaras av vår nyfikenhet kring 

om de revisionsbyråer som inte erbjuder sina klienter tjänster inom hållbarhetsområdet, 

också arbetar proaktivt inom detta område. På samma sätt ämnar vi att undersöka om de 

revisionsbyråer som erbjuder hållbarhetstjänster, arbetar proaktivt inom området också 

eller om det skulle visa sig att så inte är fallet.  
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Byråns hållbarhetstjänsteutbud  

o 7. Revisionsbyrån jag arbetar på erbjuder tjänster inom hållbarhet.  

[  ] Ja  

[  ] Nej  

 

3.6 Analys 

För att empiriskt testa studiens syfte, vilket är att förklara vad som driver revisorers 

proaktiva hållbarhetsarbete utifrån fyra individ- och byråspecifika faktorer, genomfördes 

ett flertal statistiska dataanalyser i programmet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Innan de statistiska testerna kunde utföras, behövde vi bearbeta all rådata från 

enkätundersökningen. Genom Forms, som användes för att konstruera enkäten, 

exporterades samtliga svar till en Excelfil som sedan kunde överföras till SPSS och 

därefter kodas enligt de tidigare beskrivningarna. För att kunna framställa en så 

tillförlitlig analys som möjligt och undvika att presentera felaktiga slutsatser, 

genomfördes hypotesprövningar för samtliga av studiens sex hypoteser. Hypoteserna 

testades mot signifikansnivån 5 % vilket ger konfidensgraden 95 %. Prövningarna 

innebär att man gör en trovärdighetsbedömning av hur stor risken är för att förkasta en 

sann nollhypotes. Anledningen till att 5 %-nivån tillämpas är att de statistiska testerna 

anses vara tillräckligt tillförlitliga på den nivån, vilket gör hypotessambanden tillämpliga 

(Körner & Wahlgren, 2015). Vidare inleddes den empiriska analysen med beskrivande 

statistik för våra insamlade data. Analysen innefattar bakgrundsvariablerna, den beroende 

variabeln, de oberoende variablerna samt kontrollvariablerna. Cronbach’s alpha testades 

för de påståenden som avsåg mäta samma sak, för att se om det gick att slå ihop dessa 

påståenden till en variabel. Som tidigare nämnts mäter Cronbach’s alpha den interna 

konsistensen i ett test, vilket med andra ord innebär att man testar hur väl olika delar av 

ett test mäter samma begrepp (Pallant, 2016). I den här studiens fall handlade det om 

huruvida de påståenden som avsåg mäta proaktivt hållbarhetsarbete, kompetens 

respektive individens hållbarhetsengagemang mätte samma sak och därmed gick att 

sammanslå till ett färre antal variabler. Bivariat korrelationsanalys enligt Spearman-

korrelation genomfördes sedan för att testa om det förelåg några samband mellan den 

beroende variabeln och var och en av de oberoende samt kontrollvariablerna. Vidare 



 

 42 

prövades studiens hypoteser genom multipel linjär regressionsanalys och slutligen 

presenterades resultaten.  

 

3.7 Svarsfrekvens och bortfall 

Studiens enkätundersökning distribuerades via mejl till sammanlagt 2 875 godkända/ 

auktoriserade revisorer och till 125 revisorsassistenter på totalt 719 olika revisionsbyråer 

runtom i Sverige. Av dessa mejlutskick kom cirka 300 tillbaka på grund av okänd 

mottagare eller out of office. Efter att dessa avlägsnats hamnade antalet mottagare på cirka 

2 500 personer. Med hänsyn tagen till att utskicket gjordes mitt i den rådande 

högsäsongen inom revisionsbranschen, tillkom ytterligare några bortfall på grund av 

situationen. Efter en överslagsräkning uppskattades det slutgiltiga antalet mottagare av 

enkäten till omkring 2 000 personer. Vidare erhöll vi 203 fullständiga svar på enkäten, 

efter att de två testpersonerna räknats bort. Då en del påståenden i enkäten, bland annat 

de som rörde proaktivt hållbarhetsarbete, hade svarsalternativet Ej tillämpligt reducerades 

antalet respondenter med nästan hälften – vilket vi också hade tagit med i beräkningen 

som möjligt utfall eftersom vi inte kunde anta att samtliga revisorer hade erfarenhet av 

hållbarhetsgranskning. De respondenter som genomgående svarat Ej tillämpligt på 

påståendena plockades därför bort från urvalet då deras svar inte var användbara för 

vidare analys. Totalt 88 individer plockades bort från urvalet på grund av detta och antalet 

respondenter uppgick nu till 115 individer. Vidare valde vi att ha enkätundersökningen 

öppen under tre dagar, vilket också påverkade antalet deltagare. Fördelningen mellan 

respondenternas byråtillhörighet framgår av tabell 1. Störst andel respondenter svarade 

att de arbetar på någon annan byrå än de sju största revisionsbyråerna som anges i 

tabellen. PwC och EY hade också ett högt deltagande då de stod för 22 % respektive 20 

% av antalet respondenter.  
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Tabell 1. Fördelning mellan respondenternas byråtillhörighet 

  Antal Andel i % 

Deloitte  2 2 % 

EY  23 20 % 

Grant Thornton  10 9 % 

BDO  6 5 % 

Mazars  2 2 % 

KPMG  16 14 % 

PwC  26 22 % 

Annat  30 26 % 

Totalt  115 100 % 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet mäter giltighet och tillförlitlighet i en studie (Bell et 

al., 2018). Med andra ord syftar begreppen till att bedöma studiens kvalitet. Validitet 

handlar om att undersöka om studiens mätinstrument verkligen mäter det som avser 

mätas, och refererar till precision och relevans i datainsamlingen. Med andra ord handlar 

validitet i en enkätundersökning om att utforma frågorna på ett sådant sätt så att de mäter 

det begrepp som avser mätas (Bell et al., 2018). För att undvika att data innehåller några 

inmatningsfel använde vi oss av en webbenkät konstruerad i Forms. Med en webbenkät 

kan den insamlade data konverteras till en Excelfil för att sedan överföras direkt till SPSS. 

Inmatningen slipper således ske manuellt vilket minskar risken för fel. Vidare mättes 

validiteten i studien genom tre Cronbach’s alpha-test, ett för de påståenden som avsåg 

mäta proaktivt hållbarhetsarbete, ett annat för de påståenden som avsåg mäta kompetens 

och ett sista för de påståenden som avsåg mäta individens hållbarhetsengagemang. 

Genom att testa Cronbach’s alpha kunde vi försäkra oss om att de olika påståenden som 

var avsedda att mäta proaktivt hållbarhetsarbete, kompetens respektive individens 

hållbarhetsengagemang faktiskt mätte samma bakomliggande koncept.  
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Reliabilitet handlar om vikten av att mäta noggrant för att på så sätt se till att 

slumpmässiga fel inte blir större än nödvändigt (Körner & Wahlgren, 2015). Begreppet 

mäter alltså studiens tillförlitlighet och dess förmåga att motstå slumpartade fel. För att 

kontrollera så att enkätfrågorna var begripliga och fångade de faktorer vi avsåg mäta lät 

vi två testpersoner svara på enkäten innan den sedan skickades ut till respondenterna. 

Testpersonerna, som båda arbetar på revisionsbyråer, gav oss feedback som resulterade i 

att vi omformulerade en fråga och lade till svarsalternativet Ej tillämpligt på en del av 

frågorna. Testpersonernas svar på enkäten hjälpte oss således att försäkra oss om att 

enkäten var begriplig och noggrant genomarbetad (Bell et al., 2018).  

 

3.9 Etiska beaktanden 

Vid insamling av data, som i den här studien gjorts genom en enkätundersökning, finns 

det lagar och riktlinjer som forskaren bör beakta. Både Denscombe (2016) och Lind 

(2014) redogör för fyra grundläggande forskningsetiska principer om att skydda 

deltagarnas intressen, garantera frivilligt deltagande och informerat samtycke, undvika 

falska förespeglingar och genomförande med vetenskaplig integritet samt följa den 

nationella lagstiftningen (Denscombe, 2016; Lind, 2014). För att skydda deltagarnas 

intressen vidtogs åtgärder i form av att vi undvek olämpliga intrång i deltagarnas 

personliga integritet vid datainsamlingen. Dessutom säkerställdes det att personuppgifter 

hanterades konfidentiellt och att obehöriga ej fick del av informationen. Då 

enkätundersökningen var webbaserad och utformades i Microsoft-verktyget Forms är 

datasäkerhet en relevant fråga. Av Forms identifierade säkerhetsinformation framgick det 

att all data som enkäten samlar in lagras på databaser i Europa. Det framgick även att 

verktyget efterlever kraven för GDPR (Microsoft, 2020). Vidare garanterades deltagarna 

anonymitet vilket säkerställdes genom enkätverktygets utformning som gjorde att det inte 

kunde utläsa vilken individ som givit vilket svar.  

 

För att garantera respondenternas frivillighet och samtycke informerades samtliga 

respondenter redan i enkätutskicket om studiens syfte (Bilaga 2). Följebrevet tydliggjorde 

även att deltagandet var frivilligt och att respondenten när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande genom att stänga ned webbsidan. Genom nämnda åtaganden informerades 
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respondenterna i ett tidigt skede om undersökningens syfte och information kring 

deltagandet. Enkätundersökningens följebrev hjälpte även till att minska risken för falska 

förespeglingar. Vi informerade respondenterna om att undersökningen genomfördes som 

en del av ett examensarbete och lämnade våra kontaktuppgifter – dels för att 

respondenterna skulle kunna kontakta oss vid eventuella frågor kring undersökningen, 

dels för att försäkra respondenterna om att vi studerade på Högskolan Kristianstad. Vi 

lämnade även kontaktuppgifter till vår handledare för att respondenten skulle få möjlighet 

att kontakta en person som var opartiskt ställd till vårt arbete. Eftersom handledaren 

kontinuerligt har granskat vårt arbete samt diskuterat olika tillvägagångssätt tillsammans 

med oss, ansågs detta därför vara ytterligare en relevant kontaktperson. Angående lagar 

för etikprövning är dessa inte aktuella eftersom studien ingår i en högskoleutbildning på 

grundnivå, vilket inte omfattas av regleringarna (SFS 2003:460).  
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4.  Empiriskt resultat och analys 

I det fjärde kapitlet återges studiens empiriska resultat och en analys för att kunna 

undersöka vad som driver revisorers proaktiva hållbarhetsarbete. Inledningsvis 

presenteras beskrivande statistik för studiens oberoende variabler, beroende variabler och 

kontrollvariabler. Vidare sker hypotesprövning genom korrelationstest och multipel linjär 

regressionsanalys för att slutligen diskutera och summera resultaten av studien.  

 

4.1 Beskrivande statistik 

Totalt erhöll vi 205 svar på enkätundersökningen, varav två var ifrån testpersonerna. 

Eftersom vi gjorde några mindre ändringar i enkäten efter att den testkörts valde vi att 

plocka bort testpersonernas svar då dessa således var ofullständiga. Av de 203 

respondenter som lämnat fullständiga svar på enkäten plockades sedan 88 bort från 

urvalet då dessa genomgående hade svarat Ej tillämpligt på frågorna som mätte proaktivt 

hållbarhetsarbete. Då syftet med studien var att förklara vad som driver revisorers 

proaktiva hållbarhetsarbete, hade vi ingen nytta av de respondenter som inte hade någon 

erfarenhet av hållbarhetsgranskning och som därmed inte heller kunde ta ställning till det 

proaktiva hållbarhetsarbetet. Av denna anledning valde vi att avlägsna dessa 88 svar. 

Kvar återstod 115 respondenter vars enkätsvar utgjorde grunden för analysen. Bland 

dessa 115 respondenter var könsfördelningen jämn, andelen kvinnor var 44 % och 

andelen män 56 %. Medianåldern för samtliga 115 respondenter var 36 år.  

 

4.1.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är Proaktivt hållbarhetsarbete vilket innebär det 

hållbarhetsarbete, utöver den lagstadgade granskningen av hållbarhetsrapporter, som 

revisorer utför. Variabeln består av nio påståenden som alla mäter revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete, som sammanslagits till en beroende variabel som döpts till Proaktivt 

hållbarhetsarbete. I tabell 2 presenteras medelvärde och standardavvikelse för både den 

sammanlagda beroende variabeln och för varje påstående. För den sammanlagda 

variabeln kan vi avläsa ett medelvärde på 2,36 med en standardavvikelse på 1,102. Då 

svarsalternativen var en siffra mellan 1–5 på en likertskala där 1 = Instämmer inte alls 
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och 5 = Instämmer fullständigt hamnar medelvärdet 2,36 strax under mittvärdet 2,5.  

Detta tyder alltså på ett relativt lågt proaktivt hållbarhetsarbete bland respondenterna. 

Tittar vi närmre på respektive påstående kan vi utläsa lägst medelvärde för påstående 24 

och påstående 25 där siffran är 1,84 respektive 1,67. Detta visar att respondenterna i 

genomsnitt svarat att de inte anser att de gör mer än vad lagen kräver och att de inte heller 

anser att de lägger särskilt mycket tid och energi på granskning av hållbarhetsrapporter. 

Högst medelvärde har påstående 28 med ett värde på 3,02, vilket innebär att 

respondenterna i genomsnitt svarat en 3:a på frågan om de erbjuder sina klienter 

rådgivning av deras hållbarhetsrapport.  

 

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse för Proaktivt hållbarhetsarbete 

  Medelvärde Standardavvikelse Cronbach’s alpha 

Proaktivt hållbarhetsarbete  2,36 1,102 0,935 

23. Jag utför djupgående granskning av 

hållbarhetsrapporter enligt RevR 6. 

 
2,15 1,367 

 

24. När det kommer till granskning av mina 

klienters hållbarhetsrapport anser jag att jag 

gör mer än vad som är lagstadgat gällande 

hållbarhetsrevision. 

 1,84 1,233  

25. Jag lägger mycket tid och energi på 

granskning av hållbarhetsrapporter. 

 1,67 0,860  

26. Jag diskuterar hållbarhetsfrågor med mina 

klienter. 

 2,84 1,304  

27. Jag erbjuder mina klienter analys av deras 

hållbarhetsrapport. 

 2,88 1,445  

28. Jag erbjuder mina klienter rådgivning 

kring deras hållbarhetsrapport. 

 3,02 1,470  

29. Jag erbjuder mina klienter rådgivning 

kring hållbarhetsindex. 

 2,25 1,440  

30. Jag erbjuder mina klienter rådgivning 

kring deras hållbarhetsmål. 

 2,43 1,412  

31. Jag erbjuder mina klienter rådgivning 

kring deras hållbarhetsagenda-, strategi och 

policy. 

 2,61 1,424  
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4.1.2 Oberoende variabler  

Studiens oberoende variabler delas in i de fyra individ- och byråspecifika faktorerna 

Byråtillhörighet, Kompetens, Individens hållbarhetsengagemang och Hierarkisk 

position, vilka sedan delats in i totalt sex oberoende variabler. Enligt de fyra tabellerna 

nedan presenteras beskrivande statistik för respektive variabel.  

 

4.1.2.1 Byråtillhörighet 

Studiens första oberoende variabel, Byråtillhörighet, bestod från början av nio alternativ: 

PwC, KPMG, EY, Deloitte, Grant Thornton, BDO, Mazars, Revisorsinspektionen samt 

Annat. Eftersom studien bland annat syftar till att undersöka om revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete påverkas av huruvida revisorn arbetar på en Big Four-byrå eller på en 

Non Big Four-byrå, delades Byråtillhörighet upp i två kategorier: Big Four-byråer och 

Non Big Four-byråer. Som nämnts i operationaliseringen plockades den respondent som 

arbetade på Revisorsinspektionen bort från urvalet eftersom Revisorsinspektionen inte 

passade in i någon av kategorierna Big Four och Non Big Four. I tabell 3 presenteras 

fördelningen mellan respondenternas byråtillhörighet och det kan därmed avläsas att 58 

% av respondenterna arbetar på en Big Four-byrå, medan 42 % arbetar på en Non Big 

Four-byrå.  

 

Tabell 3. Fördelning mellan Big Four och Non Big Four 

  Antal Andel i % 

Big Four  67 58 %  

Non Big Four  48 42 %  

Totalt  115 100 % 

 

4.1.2.2 Kompetens 

Den oberoende variabeln Kompetens består av fyra påståenden som sammanslagits till en 

variabel (se tabell 4). Denna variabel mäter huruvida respondenten har erfarenhet av att 

granska hållbarhetsrapporter, anser sig vara insatt i hållbarhetsfrågor, har deltagit i 

utbildningar kring hållbarhet samt anser sig var kunnig inom hållbarhetsområdet. I tabell 

4 presenteras medelvärde och standardavvikelse för både den sammanlagda variabeln och 
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för varje påstående. För den sammanlagda variabeln kan vi avläsa ett medelvärde på 2,66 

med en standardavvikelse på 0,999. Medelvärdena för var och en av de fyra påståendena 

ligger nära varandra (se tabell 4). Medelvärdet för variabeln Kompetens betyder alltså att 

respondenterna i genomsnitt svarat 2,66 på den femgradiga likertskalan på huruvida de 

har erfarenhet av hållbarhetsgranskning, har deltagit i utbildningar kring hållbarhet och 

anser sig vara insatta och kunniga inom hållbarhetsområdet.  

 

Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse för Kompetens  

  Medelvärde Standardavvikelse Cronbach’s alpha 

Kompetens  2,66 0,999 0,808 

11. Jag har erfarenhet av att granska 

hållbarhetsrapporter.  

 2,87 1,472  

14. I min yrkesroll anser jag mig vara insatt i 

hållbarhetsfrågor. 

 2,64 1,094  

15. I min yrkesroll deltar jag/har jag deltagit i 

utbildningar kring hållbarhet. 

 2,67 1,368  

16. Jag anser mig vara kunnig inom 

hållbarhetsområdet. 

 2,44 1,028  

 

Den andra oberoende variabeln som ligger under faktorn ”kompetens” är Tid i branschen. 

Denna variabel mäter hur länge respondenterna har arbetat i revisionsbranschen och 

medelvärde och standardavvikelse för variabeln presenteras i tabell 5 nedan. Det kan där 

avläsas att medelvärdet för Tid i branschen är knappt 16 år, med en standardavvikelse på 

knappt 11 år.  

 

Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse för Tid i branschen 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Tid i branschen  15,70 10,882 
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4.1.2.3 Individens hållbarhetsengagemang  

Individens hållbarhetsengagemang delades in i två oberoende variabler: Yrkesmässigt 

hållbarhetsengagemang och Privat hållbarhetsengagemang. Variabeln Yrkesmässigt 

hållbarhetsengagemang består av fem påståenden som rör individens 

hållbarhetsengagemang i rollen som revisor (se tabell 6) som slagits samman till en 

oberoende variabel. I tabell 6 presenteras medelvärde och standardavvikelse för den 

sammanlagda variabeln och vi kan där avläsa ett medelvärde på 2,09 med en 

standardavvikelse på 0,785. Medelvärdena för var och ett av de olika påståendena är 

något spridda och vi kan läsa av det högsta medelvärdet för påstående 18. Jag anser att 

hållbarhet är ett viktigt arbetsområde. Medelvärdet för detta påstående är 3,77 vilket är 

ett ganska högt värde som indikerar att respondenterna i genomsnitt håller med om att 

hållbarhet är ett viktigt arbetsområde. Det lägsta medelvärdet finner vi för påstående 9. 

Jag har en roll som hållbarhetsansvarig, hållbarhetsspecialist eller dylikt på min byrå. 

För detta påstående var svarsalternativen Ja och Nej kodade så att Ja = (1) och Nej = (0). 

Det låga medelvärdet 0,06 innebär alltså att en stor majoritet svarat Nej på frågan om de 

har en roll som hållbarhetsspecialist eller dylikt.  

 

Tabell 6. Medelvärde och standardavvikelse för Yrkesmässigt hållbarhetsengagemang  

  Medelvärde Standardavvikelse Cronbach’s alpha 

Yrkesmässigt hållbarhetsengagemang  2,09 0,785 0,790 

9. Jag har en roll som hållbarhetsansvarig, 

hållbarhetsspecialist eller dylikt på min 

byrå. 

 0,06 0,240  

13. I min yrkesroll är jag engagerad i ett 

eller flera nätverk kopplat till hållbarhet. 

 1,59 1,067  

18. Jag anser att hållbarhet är ett viktigt 

arbetsområde. 

 3,77 1,029  

21. I min yrkesroll finner jag det roligt att 

hjälpa mina klienter att utveckla sin 

hållbarhetsrapport. 

 2,50 1,303  

22. I min yrkesroll finner jag det roligt att 

hjälpa mina klienter att utveckla sitt 

hållbarhetsarbete. 

 2,61 1,305  
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Den oberoende variabeln Privat hållbarhetsengagemang är baserad på påstående 19. På 

min fritid är jag engagerad i hållbarhetsfrågor. I tabell 7 presenteras medelvärde och 

standardavvikelse för variabeln. Vi kan avläsa medelvärdet 1,86 vilket betyder att 

respondenternas genomsnittliga svar på den femgradiga likertskalan är 1,86. Detta 

medelvärde är ganska lågt och indikerar att respondenterna i genomsnitt inte är särskilt 

engagerade i hållbarhetsfrågor på sin fritid.  

 

Tabell 7. Medelvärde och standardavvikelse för Privat hållbarhetsengagemang  

  Medelvärde Standardavvikelse 

Privat hållbarhetsengagemang  1,86 1,154 

 

4.1.2.4 Hierarkisk position 

Den oberoende variabeln Hierarkisk position är baserad på frågan om vilken 

respondenternas högsta titel är. Frågan hade sex svarsalternativ: revisorsassistent, 

godkänd revisor, auktoriserad revisor, manager och partner. Svarsalternativen var 

rangordnade så att Revisorsassistent var den lägsta titeln och Partner den högsta titeln i 

hierarkin. I tabell 8 presenteras fördelningen mellan titel. Vi kan där avläsa att majoriteten 

av respondenterna titulerar sig som Auktoriserad revisor, närmre bestämt 66 %. Vidare 

ser vi att 24 % av respondenterna titulerar sig som Partner, 6 % som Godkänd revisor, 3 

% som Manager och 1 % som Revisorsassistent. Anledningen till att den största andelen 

respondenter är auktoriserade revisorer är att vi skickade ut enkäten till de revisorer som 

fanns med i Revisorsinspektionens register över revisorer i Sverige, vilka samtliga är 

godkända eller auktoriserade revisorer. Anledningen till att 24 % av respondenterna 

svarat att deras titel är Partner är att vi bad respondenterna att ange sin högsta titel, om 

det var så att de hade flera. För att kunna vara partner, det vill säga delägare i 

revisionsbyrån, krävs det att man är auktoriserad revisor. De 3 % som svarat att deras titel 

är Manager förklaras på samma sätt: de ombads ange sin högsta titel om det var så att de 

hade fler än en. 
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Tabell 8. Fördelning mellan Titel  

  Antal Andel i % 

Revisorsassistent  1 1 %  

Godkänd revisor  7 6 % 

Auktoriserad revisor  76 66 % 

Manager  3 3 % 

Partner  28 24 % 

Totalt  115 100 % 

 

4.1.3 Kontrollvariabler  

Studiens kontrollvariabler är Kön och Byråns hållbarhetstjänsteutbud. Fördelningen för 

respektive kontrollvariabel presenteras i tabell 9 respektive 10. Gällande Kön är 

fördelningen mellan respondenterna jämn då 44 % är kvinnor och 56 % män. När det 

kommer till huruvida byrån erbjuder hållbarhetstjänster har 84 % av respondenterna 

svarat Ja på denna fråga medan enbart 16 % har svarat Nej, vilket visar att en stor 

majoritet av revisionsbyråerna har hållbarhetstjänster i sitt tjänsteutbud.  

 

Tabell 9. Fördelning mellan Kön  

 Antal Andel i %  

Kvinna 50 44 % 

Man  65 56 %  

Totalt 115 100 %  
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Tabell 10. Fördelning över huruvida byrån erbjuder hållbarhetstjänster 

 Antal Andel i %  

Ja 96 84 % 

Nej  19 16 %  

Totalt 115 100 %  

 

4.2 Analys av hypoteser 

Nedan presenteras resultaten av en bivariat korrelationsanalys och multipel linjär 

regressionsanalys som använts för att testa studiens sex hypoteser.  

 

4.2.1 Bivariat korrelation 

Korrelationsanalys används för att undersöka och beskriva ett samband mellan två 

variabler (Pallant, 2016). Sambandet kan vara positivt eller negativt och begreppet 

korrelation anger vilken styrka och riktning sambandet har. Positiv korrelation innebär 

att höga värden på den ena variabeln hänger samman med höga värden på den andra 

variabeln, medan negativ korrelation tvärtemot innebär att höga värden på ena variabeln 

hänger samman med låga värden på den andra variabeln. För att bestämma korrelationen 

mellan två variabler används metoden bivariat korrelationsanalys. Korrelationen anges 

med en korrelationskoefficient som har ett värde mellan -1 och 1. En 

korrelationskoefficient med värdet 1 innebär ett perfekt positivt samband mellan 

variablerna, vilket betyder att variablerna följs åt och ökar/minskar i exakt samma 

utsträckning. På samma sätt innebär korrelationskoefficienten -1 att det föreligger ett 

perfekt negativt samband mellan variablerna, vilket betyder att variablerna går i motsatt 

riktning – när den ena variabeln ökar så minskar den andra variabeln i samma utsträckning 

(Körner & Wahlgren, 2012). Två vanliga test för att se hur olika variabler korrelerar med 

varandra är Pearson’s korrelationskoefficient och Spearman’s rangkorrelation. Pearson-

korrelation är tillämpbar för kontinuerliga variabler medan Spearman-korrelation passar 

bättre för variabler mätta enligt ordinalskala (Pallant, 2016). Eftersom vi har mätt våra 

variabler genom en likertskala lämpar sig Spearman-korrelation bättre för vår studie än 

Pearson. Därför har en korrelationsmatris enligt Spearman konstruerats (se tabell 11). 
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För att se om det föreligger något samband mellan studiens beroende variabel, oberoende 

variabler och kontrollvariabler har korrelationskoefficienterna för samtliga variabler 

studerats. I korrelationsmatrisen nedan (se tabell 11) presenteras korrelations-

koefficienterna för den beroende variabeln Proaktivt hållbarhetsarbete, de oberoende 

variablerna Byråtillhörighet, Kompetens, Tid i branschen, Yrkesmässigt 

hållbarhetsengagemang, Privat hållbarhetsengagemang och Hierarkisk position, samt 

för kontrollvariablerna Kön och Byråns hållbarhetstjänsteutbud. I matrisen går det att 

avläsa starkast korrelation mellan Proaktivt hållbarhetsarbete och det Yrkesmässigt 

hållbarhetsengagemang med ett positivt korrelationsvärde på 0,827 som är signifikant på 

1 %-nivån. Eftersom korrelation inte säger något om vilken variabel som påverkar vilken, 

innebär den starka positiva korrelationen att ju mer yrkesmässigt engagerad individen är 

i hållbarhet, desto mer arbetar denne proaktivt med hållbarhet och vice versa. Även 

mellan Proaktivt hållbarhetsarbete och Kompetens föreligger det en starkt positiv 

korrelation med ett värde på 0,783 som också är signifikant på 1 %-nivån. Korrelationen 

innebär att ju mer kompetent individen är inom hållbarhetsområdet, desto mer proaktivt 

arbetar hen med hållbarhet och vice versa.  

 

Variablerna Byråtillhörighet, Privat hållbarhetsengagemang och Hierarkisk position, 

mätta mot Proaktivt hållbarhetsarbete, uppvisar korrelationsvärden på -0,338, 0,358 

respektive 0,372 som alla är signifikanta på 1 %-nivån. Korrelationskoefficienten -0,338 

mellan Byråtillhörighet och Proaktivt hållbarhetsarbete säger oss att om individen 

arbetar på en Big Four-byrå så arbetar denne mer proaktivt med hållbarhet och vice versa. 

Anledningen till att sambandet är starkt negativt, och inte starkt positivt, är att Big Four 

kodats som (0) och Non Big Four som (1). Den negativa korrelationen förklaras alltså av 

att låga värden på variabeln Byråtillhörighet hänger samman med höga värden på 

variabeln Proaktivt hållbarhetsarbete, men sambandet är fortfarande starkt och dessutom 

signifikant på 1 %-nivån. Korrelationskoefficienten 0,358 mellan Privat 

hållbarhetsengagemang och Proaktivt hållbarhetsarbete säger oss att det finns ett starkt 

positivt samband mellan dessa variabler och att korrelationen är signifikant på 1 %-nivån. 

Sambandet säger oss att mer privat hållbarhetsengagemang hänger ihop med mer 

proaktivt hållbarhetsarbete och vice versa. Likaså uppvisar variablerna Hierarkisk 

position och Proaktivt hållbarhetsarbete ett starkt positivt samband med ett 
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korrelationsvärde på 0,372 som är signifikant på 1 %-nivån. Sambandet innebär att en 

position högre upp i hierarkin hänger samman med mer proaktivt hållbarhetsarbete och 

vice versa. Variabeln Tid i branschen och uppvisar däremot en svag negativ korrelation 

med Proaktivt hållbarhetsarbete med ett värde på -0,093, som dessutom inte är 

signifikant. Det går alltså inte att påvisa att fler år i revisionsbranschen skulle innebära 

mer proaktivt hållbarhetsarbete. Kontrollvariabeln Kön uppvisar en svag korrelation mot 

Proaktivt hållbarhetsarbete som inte är signifikant, vilket innebär att det inte går att 

påvisa att en viss könstillhörighet skulle hänga samman till mer eller mindre proaktivt 

hållbarhetsarbete. Däremot korrelerar kontrollvariabeln Byråns hållbarhetstjänsteutbud 

starkt med Proaktivt hållbarhetsarbete. Korrelationen är signifikant på 1 %-nivån och 

uppvisar värdet -0,422 vilket innebär att låga värden på variabeln Byråns 

hållbarhetstjänsteutbud hänger samman med höga värden på variabeln Proaktivt 

hållbarhetsarbete. Att korrelationen är stark negativ, och inte stark positiv, förklaras på 

samma sätt som sambandet mellan Byråtillhörighet och Proaktivt hållbarhetsarbete: 

svarsalternativen på frågan om byrån erbjuder hållbarhetstjänster var kodade så att Ja = 

(0) och Nej = (1). Detta betyder att om byrån som revisorn arbetar på erbjuder 

hållbarhetstjänster, tenderar revisorn att arbeta mer proaktivt med hållbarhet och vice 

versa.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att studiens beroende variabel Proaktivt 

hållbarhetsarbete korrelerar starkt med var och en av samtliga oberoende variabler 

förutom variabeln Tid i branschen, där korrelationen var svag och inte signifikant. 

Korrelationen mellan Proaktivt hållbarhetsarbete och var och en av de andra fem 

oberoende variablerna: Byråtillhörighet, Kompetens, Yrkesmässigt hållbarhets-

engagemang, Privat hållbarhetsengagemang och Hierarkisk position var signifikant på 

1 %-nivån vilket innebär att sambanden till 99 % är statistiskt säkerställda. Det bör även 

noteras att de oberoende variabler som uppvisar ett korrelationsvärde över 0,3 är 

signifikant korrelerade med varandra, vilket kan medföra problem med multikollinearitet 

i vidare analys. För att undvika denna problematik att variablerna ska slå ut varandra, 

delas följande regressionsanalyser in i tre olika modeller som innefattar de oberoende 

variabler som inte har en stark korrelation sinsemellan.   
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Tabell 11. Korrelationsmatris 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Proaktivt 

hållbarhetsarbete 

1         

2. Byråtillhörighet -,338** 1        

3. Kompetens ,783** -,169 1       

4. Tid i branschen -,093 ,364** -,034 1      

5. Yrkesmässigt 

hållbarhetsengagemang 

,827** -,243* ,748** -,054 1     

6. Privat 

hållbarhetsengagemang 

,358** -,093 ,370** ,119 ,546** 1    

7. Hierarkisk position ,372** ,020 ,373** ,276** ,309** -,020 1   

8. Kön -,143 -,005 -,077 -,032 -,124 -,111 ,132 1  

9. Byråns 

hållbarhetstjänsteutbud 

-,422** ,478** -,386** ,252** -,339** -,079 -,131 -,129 1 

n = 115 

Signifikansnivå: ** < 0,01, * < 0,05 

 

4.2.2 Multipel regressionsanalys  

Metoden för att analysera förändringar mellan den beroende variabeln och de förklarande 

oberoende variablerna benämns som multipel regressionsanalys (Körner & Wahlgren, 

2015). Denna metod kommer att användas för att testa studiens sex hypoteser. Som 

bekant syftar studien till att förklara revisorers proaktiva hållbarhetsarbete utifrån fyra 

individ- och byråspecifika faktorer. För att säkerställa studiens generaliserbarhet krävs 

det enligt Pallant (2016) att stickproven för respektive oberoende variabel uppgår till 

minst 15 respondenter. Efter att vi rensat bort de individer som genomgående svarat Ej 

tillämpligt på de enkätpåståenden som mätte proaktivt hållbarhetsarbete uppgick antalet 

respondenter med fullständiga svar till 115. Kravet för stickprovets storlek är alltså 

uppfyllt och regressionsanalysen anses således vara tillräckligt tillförlitlig. Vid 

hypotesprövning genom multipel regressionsanalys finns det några gränsvärden som bör 

beaktas. För att regressionen ska anses vara signifikant bör F-värdet överstiga 4,6 

(Djurfeldt & Barmark, 2009) och för att undvika multikollineartitet mellan variabler bör 



 

 57 

Variance Inflation Factor (VIF) understiga 10 (Pallant, 2016). Dessutom används ett 

gränsvärde på 0,050 för att se om signifikans för de olika variablerna föreligger (Körner 

& Wahlgren, 2015).  

 

4.2.2.1 Modell 1: Byråtillhörighet och Kompetens  

Tabell 12 påvisar att modell 1 är signifikant. Modellens P-värde visar signifikans på 0,1 

%-nivån och F-värdet 22,303 överstiger gränsvärdet 4,6. Modellens högsta VIF-värde 

uppgår till 1,553 och understiger därmed gränsvärdet 10, vilket innebär att det inte 

föreligger någon multikollinearitet. Vidare kan vi utläsa ur tabellen att den första 

oberoende variabeln Byråtillhörighet har ett negativt samband med Proaktivt 

hållbarhetsarbete då ß = -0,267 men eftersom P-värdet är 0,062 och därmed överstiger 

gränsvärdet 0,050 är sambandet inte signifikant. Det går alltså inte att statistiskt 

säkerställa att revisorer som arbetar på en Big Four-byrå arbetar mer proaktivt med 

hållbarhet än revisorer som arbetar på en Non Big Four-byrå. Den andra oberoende 

variabeln Kompetens visar ett positivt samband med Proaktivt hållbarhetsarbete då ß = 

0,547. P-värdet är 0,000 och understiger gränsvärdet med god marginal vilket innebär att 

sambandet är signifikant. Det går alltså att statistiskt säkerställa att revisorer som anser 

sig ha högre kompetens inom hållbarhetsområdet arbetar mer proaktivt med hållbarhet.  

 

Det justerade R2-värdet för modell 1 är 0,428 vilket innebär att 42,8 % av den beroende 

variabelns förändring förklaras av de oberoende variablerna och kontrollvariablerna 

nedan. Det som också kan utläsas av modell 1 är att kontrollvariabeln Kön inte är 

signifikant i modellen då P-värdet 0,306 överstiger gränsvärdet 0,050. Revisorers 

proaktiva hållbarhetsarbete påverkas alltså inte av huruvida de är kvinnor eller män. Den 

andra kontrollvariabeln Byråns hållbarhetstjänsteutbud är inte heller signifikant i 

modellen då P-värdet är 0,787 vilket också överstiger gränsvärdet 0,050. Det går alltså 

inte heller att påvisa någon skillnad i revisorers proaktiva hållbarhetsarbete beroende på 

om revisionsbyrån de arbetar på erbjuder hållbarhetstjänster eller ej. Med hänsyn till att 

modellens P-värde understiger signifikansnivån 5 % kan det konstateras att ett positivt 

samband mellan Kompetens med Proaktivt hållbarhetsarbete föreligger, men att det inte 

finns något samband mellan Byråtillhörighet och Proaktivt hållbarhetsarbete. Detta 

innebär att hypotes 1 förkastas och hypotes 3 accepteras.  
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Tabell 12. Multipel regressionsmodell 1 

n = 115 Stand.ß Stand. fel Sig. 

Modell 1    ,000 

Oberoende variabel    

Byråtillhörighet -,267 ,142 ,062 

Kompetens ,547 ,068 ,000 

Kontrollvariabel    

Kön -,129 ,126 ,306 

Byråns hållbarhetstjänsteutbud ,056 ,205 ,787 

Konstant 1,062 ,226 ,000 

Justerad R2 ,428   

F-värde 22,303   

Högsta VIF 1,553    

 

4.2.2.2 Modell 2: Yrkesmässigt hållbarhetsengagemang och Tid i branschen 

Tabell 13 visar att modell 2 är signifikant. Modellens P-värde visar signifikans på 0,1 %-

nivån och F-värdet 28,885 överstiger gränsvärdet 4,6. Tabellens högsta VIF-värde uppgår 

till 1,202 vilket understiger gränsvärdet 10. Det föreligger alltså inte någon 

multikollinearitet i modellen. Vidare kan vi utläsa ur tabellen att den oberoende variabeln 

Yrkesmässigt hållbarhetsengagemang har ett positivt samband med Proaktivt 

hållbarhetsarbete då ß = 0,872. P-värdet 0,000 betyder att sambandet är signifikant då 

det understiger gränsvärdet 0,050. Detta innebär att det alltså går att påvisa att de revisorer 

som i sin yrkesroll är mer engagerade i hållbarhet också arbetar mer proaktivt med 

hållbarhet. Den andra oberoende variabeln Tid i branschen är inte signifikant i modellen 

då P-värdet är 0,920 vilket är långt över gränsvärdet. Det går alltså inte att påvisa att fler 

år i branschen skulle innebära mer proaktivt hållbarhetsarbete bland revisorer.  

 

Det justerade R2-värdet för modell 2 är 0,479 vilket innebär att 47,9 % av variationen i 

den beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna och kontrollvariablerna 

nedan. Det framgår även av modell 2 är att kontrollvariabeln Kön inte är signifikant i 
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modellen med P-värdet 0,402, vilket innebär att det inte kan anses vara någon skillnad i 

proaktivt hållbarhetsarbete beroende på huruvida revisorn är kvinna eller man. Den andra 

kontrollvariabeln Byråns hållbarhetstjänsteutbud är inte heller signifikant i modellen 

med ett P-värde på 0,082. Detta betyder att det inte heller kan påvisas någon skillnad i 

proaktivt hållbarhetsarbete beroende på om byrån som revisorn arbetar på erbjuder 

hållbarhetstjänster eller ej. Med hänsyn till att modellens P-värde understiger 

signifikansnivån 5 % kan det konstateras att det föreligger ett positivt samband mellan 

Yrkesmässigt hållbarhetsengagemang och Proaktivt hållbarhetsarbete, men att det inte 

finns något samband mellan Tid i branschen och Proaktivt hållbarhetsarbete. Detta 

innebär att hypotes 4 accepteras och hypotes 2 förkastas.  

 

Tabell 13. Multipel regressionsmodell 2 

n = 115 Stand.ß Stand. fel Sig. 

Modell 2    ,000 

Oberoende variabel    

Yrkesmässigt 

hållbarhetsengagemang 

,872 ,094 ,000 

Tid i branschen -,001 ,006 ,920 

Kontrollvariabel    

Kön -,101 ,120 ,402 

Byråns hållbarhetstjänsteutbud -,301 ,171 ,082 

Konstant ,632 ,245 ,011 

Justerad R2 ,479   

F-värde 27,203   

Högsta VIF 1,190    

 

4.2.2.3 Modell 3: Hierarkisk position och Privat hållbarhetsengagemang  

Tabell 14 påvisar att även modell 3 är signifikant. P-värdet för modellen visar signifikans 

på 0,1 %-nivån och F-värdet är 10,019 vilket överstiger gränsvärdet 4,6. Det högsta VIF-

värdet uppgår till 1,044 vilket understiger gränsvärdet 10. Modellen är alltså fri från 

multikollinearitet. Vidare kan vi se att den oberoende variabeln Hierarkisk position har 
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ett positivt samband med Proaktivt hållbarhetsarbete då ß = 0,273. Sambandet visar 

signifikans då P-värdet är 0,000 vilket med god marginal understiger gränsvärdet 0,050. 

Det går alltså att påvisa att revisorer som har en högre hierarkisk position arbetar mer 

proaktivt med hållbarhet. Den andra oberoende variabeln Privat hållbarhetsengagemang 

har ett också ett positivt samband med Proaktivt hållbarhetsarbete då ß = 0,194. 

Sambandet är signifikant eftersom P-värdet är 0,002 vilket innebär att det även går att 

påvisa att revisorer som på sin fritid är engagerade i hållbarhetsfrågor också arbetar mer 

proaktivt med hållbarhet.  

 

Det justerade R2-värdet för modell 3 är 0,240. Detta innebär att 24,0 % av variationen i 

den beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna och kontrollvariablerna 

nedan. Vidare kan det konstateras att kontrollvariabeln Kön inte är signifikant i modellen 

då dess P-värde är 0,062 vilket överstiger gränsvärdet. Det går alltså inte att påvisa någon 

skillnad i proaktivt hållbarhetsarbete beroende på om individen är kvinna eller man. 

Däremot är kontrollvariabeln Byråns hållbarhetstjänsteutbud signifikant i modellen med 

P-värdet 0,001. Då ß = -0,634 innebär detta att det finns ett statistiskt säkerställt samband 

mellan Proaktivt hållbarhetsarbete och Byråns hållbarhetstjänsteutbud. Det går alltså att 

påvisa att revisorers proaktiva hållbarhetsarbete påverkas av huruvida byrån erbjuder 

hållbarhetstjänster. Med hänsyn till att modellens P-värde understiger signifikansnivån 5 

% kan det konstateras att det finns ett positivt samband både mellan Proaktivt 

hållbarhetsarbete och Hierarkisk position, och mellan Proaktivt hållbarhetsarbete och 

Privat hållbarhetsengagemang. Både hypotes 5 och hypotes 6 kan således accepteras.  
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Tabell 14. Multipel regressionsmodell 3 

n = 115 Stand.ß Stand. fel Sig. 

Modell 3    ,000 

Oberoende variabel    

Hierarkisk position ,273 ,075 ,000 

Privat hållbarhetsengagemang ,194 ,062 ,002 

Kontrollvariabel    

Kön -,274 ,145 ,062 

Byråns hållbarhetstjänsteutbud -,634 ,192 ,001 

Konstant 1,573 ,242 ,000 

Justerad R2 ,240   

F-värde 10,019   

Högsta VIF 1,044    

 

4.3 Sammanfattning av analys och teorikoppling 

I följande avsnitt presenteras och sammanfattas studiens resultat utifrån den genomförda 

hypotesprövningen. Slutligen diskuteras studiens resultat i förhållande till de teorier och 

tidigare forskning som har presenterats. 

 

För att återgå till korrelationsmatrisen och regressionsanalyserna konstaterades 

signifikanta, positiva samband som bevisade att variablerna Kompetens, Yrkesmässigt 

hållbarhetsengagemang, Privat hållbarhetsengagemang och Hierarkisk position 

påverkar revisorers proaktiva hållbarhetsarbete. Detta innebär att hypoteserna 3, 4, 5 och 

6 accepteras då de alla är signifikanta på 5 %-nivån. Det gick inte att bevisa att resterande 

två variabler, Byråtillhörighet och Tid i branschen, påverkar revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete då dessa inte var signifikanta i modellen och dessutom uppvisade svag 

korrelation. Följaktligen innebär det att hypotes 1 och 2 förkastas. När det gäller studiens 

kontrollvariabler Kön och Byråns hållbarhetstjänsteutbud, som också analyserats utifrån 

korrelationsmatrisen och regressionsanalyserna, kan vi hitta en del samband. Genom 
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korrelationsmatrisen går det att utläsa stark negativ korrelation mellan Byråns 

hållbarhetstjänsteutbud och Proaktivt hållbarhetsarbete, vilket vidare tolkas som att de 

revisionsbyråer som erbjuder sina klienter tjänster inom hållbarhet även arbetar mer 

proaktivt med hållbarhet än de revisionsbyråer som inte erbjuder hållbarhetstjänster. 

Detta samband kan i sin tur återkopplas till det som FAR nämner kring ett utökat 

tjänsteutbud inom hållbarhet i takt med att samhällsefterfrågan på granskad 

hållbarhetsinformation ökar. Resultaten från regressionsanalysen uppvisar också, i 

modell 3, detta samband mellan variablerna Byråns hållbarhetstjänsteutbud och 

Proaktivt hållbarhetsarbete. För den andra kontrollvariabeln Kön uppvisas inga 

förvånansvärda resultat, utan vi kan se både utifrån korrelationsmatrisen och 

regressionsanalyserna att det proaktiva hållbarhetsarbetet inte skiljer sig märkbart mellan 

kvinnor och män. De starkaste sambanden avseende Kön hittas i regressionsanalysen 

rörande Hierarkisk position och Privat engagemang där kvinnorna tycks arbeta mer 

proaktivt med hållbarhet än män, men det bör noteras att detta sambandet inte är 

signifikant i modellen.  

 

Genom att sammanbinda de ovan presenterade resultaten av studien med tidigare 

forskning inom hållbarhetsområdet, studiens teorier samt centrala begrepp, går det att 

finna intressanta kopplingar. Precis som tidigare nämnts kunde variablerna Kompetens 

och Individens hållbarhetsengagemang konstateras vara påverkande faktorer till 

revisorernas proaktiva hållbarhetsarbete. Då de båda variablerna syftade till att mäta 

revisorers kompetens respektive engagemang inom hållbarhetsområdet användes 

professionsteorin och begreppet autonomi, som kommande resonemang utgår från. 

Revisorns professionella roll präglas som bekant av föränderligheten som sker i takt med 

samhällets utveckling (Agevall & Jonnergård, 2013), som i studien har fokuserats till 

hållbarhetsområdet. Den oberoende variabeln Kompetens kan till viss del förklara 

revisorers proaktiva hållbarhetsarbete och ligger därmed i linje med den tidigare 

forskningen kring revisorers kompetens (Nygaard & Bengtsson, 2002). Med andra ord 

föreligger det kopplingar mellan studiens resultat som påvisar att revisorer med högre 

kompetens inom hållbarhetsområdet tenderar att arbeta mer proaktivt med hållbarhet, och 

den tidigare forskningen kring autonomi. Agevall et al. (2017) forskning kring begreppet 

autonomi och de två komponenterna handlingsförmåga och handlingsfrihet, går också att 
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koppla till studiens resultat. Agevall et al. (2017) belyser fenomenet om att revisorers 

engagemang tycks försämras när de tvingas lägga ner mycket tid och energi på 

arbetsuppgifter som de anser vara irrelevanta och som hindrar deras huvudsakliga 

granskningsarbete. I vår studie indikerar de positiva sambanden mellan Individens 

hållbarhetsengagemang och Proaktivt hållbarhetsarbete att revisorer som tenderar att 

lägga ner mycket tid och energi inom hållbarhet också uppvisar ett privat såväl som 

yrkesmässigt engagemang för hållbarhet, som i sin tur tyder på ett proaktivt 

förhållningssätt. Det kan även dras paralleller till den tidigare forskningen kring 

påverkanssambandet mellan hur samhällets utveckling inom hållbarhet påverkar 

efterfrågan på legitim hållbarhetsinformation från företag (Carrington, 2014). Studien 

påvisar att revisorer som får ökad handlingsförmåga, det vill säga ökad kapacitet i form 

av kompetens inom hållbarhetsområdet, tenderar att arbeta mer proaktivt med hållbarhet 

än de revisorer som besitter mindre kompetens inom hållbarhetsområdet.  

 

Sammanfattningsvis presenteras resultaten av studiens sex hypoteser i tabell 15. Fyra av 

de sex hypoteserna accepteras medan resterande två förkastas.  

 

Tabell 15. Resultat av hypoteser 

Resultat av hypoteser  Slutsats 

H1: Revisorer som arbetar på en Big Four-byrå arbetar 

mer proaktivt med hållbarhet.  

 
Förkastas 

H2: Revisorer som arbetat fler år i branschen arbetar 

mer proaktivt med hållbarhet. 

 
Förkastas 

H3: Revisorer som gått utbildningar inom hållbarhet 

och anser sig vara kunniga och insatta i 

hållbarhetsfrågor arbetar mer proaktivt med hållbarhet. 

 
Accepteras 

H4: Revisorer som i sin yrkesroll är engagerade i 

hållbarhet arbetar mer proaktivt med hållbarhet.  

 
Accepteras 

H5: Revisorer som privat är engagerade i hållbarhet 

arbetar mer proaktivt med hållbarhet.  

 
Accepteras 

H6: Revisorer som har en position högre upp i 

hierarkin arbetar mer proaktivt med hållbarhet.  

 
Accepteras 
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5.  Slutsatser och diskussion 

I det femte och avslutande kapitlet besvaras studiens syfte och frågeställning och de 

resultat som analysen genererat presenteras. Inledningsvis presenterar vi en 

sammanfattning av studien i sin helhet, för att vidare redogöra för de teoretiska, praktiska 

och samhälleliga bidrag som studien genererat. Avslutningsvis sker en diskussion kring 

studiens begränsningar och förslag till framtida forskning inom området presenteras.  

 

5.1 Sammanfattning av studien 

Studiens syfte var att förklara vad som driver revisorers proaktiva hållbarhetsarbete 

utifrån fyra individ- och byråspecifika faktorer. Vi fann det intressant att studera olika 

faktorer som kan tänkas driva revisorers proaktiva hållbarhetsarbete med anledning av 

den rådande samhällsutvecklingen inom hållbarhet. I takt med en ökad medvetenhet kring 

utvecklingen av en långsiktigt hållbar framtid, ökar efterfrågan på granskad 

hållbarhetsinformation från företag. Därför föll valet på en forskningsstudie som 

fokuserades mot revisionsbranschen och revisorernas sätt att arbeta med och utveckla 

hållbarhetsområdet. Eftersom det finns tydliga indikationer på att revisionsbranschen är i 

framkant när det gäller hållbarhet, ville vi studera vad som driver revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete. I studien innefattar begreppet proaktiv att hållbarhetstjänster blir allt 

mer integrerade i revisionsbranschen och revisorns professionella roll, vilket gör att 

granskningen av hållbarhetsrapporter är mer långtgående än vad lagkraven säger. Trots 

de ringa lagkraven på bestyrkande av hållbarhetsrapporter, finns det tydliga indikationer 

på att revisionsbranschen arbetar med hållbarhet i större utsträckning än så. Med 

begreppet proaktivt hållbarhetsarbete avser vi alltså det arbete utöver den lagstadgade 

granskningen av hållbarhetsrapporter som revisorer utför. 

 

Det som var tänkt att förklara revisorers proaktiva hållbarhetsarbete var de fyra faktorerna 

Byråtillhörighet, Kompetens, Individens hållbarhetsengagemang och Hierarkisk 

position. Visserligen finns det andra faktorer som också skulle lämpa sig för att förklara 

ett proaktivt agerande, men vårt val av faktorer har sin utgångspunkt i studiens tre teorier 

som syftade till att förklara dessa närmre. Legitimitetsteorin, professionsteorin och 

institutionella teorin är samtliga frekvent använda i tidigare studier inom 
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hållbarhetsområdet (Agevall, Jonnergård & Krantz, 2017; Bebbington, Higgins & Frame, 

2009; Fernandez-Feijoo et al., 2017; Lodhia & Hess, 2014). Sedan skapades sex 

hypoteser utifrån den använda litteraturen och de fyra faktorerna, som undersöker 

huruvida det föreligger samband mellan proaktivt agerande och Big Four-tillhörighet, tid 

i branschen, utbildningar inom hållbarhet, hållbarhetsengagemang i yrkesrollen 

respektive privat samt hierarkisk position. Studiens resultat kunde sedan påvisa att det 

fanns signifikanta samband mellan revisorers proaktiva hållbarhetsarbete och kompetens 

inom hållbarhetsområdet, yrkesmässigt såväl som privat hållbarhetsengagemang och 

högre hierarkisk position. För de resterande två hypoteserna, rörande byråtillhörighet och 

tid i branschen, kunde studien inte påvisa att det förekommer några signifikanta samband 

mellan dessa och revisorers proaktiva hållbarhetsarbete. För att dra en slutsats avseende 

revisorers proaktiva hållbarhetsarbete i sin helhet, tyder studiens resultat på ett relativt 

lågt proaktivt hållbarhetsarbete bland respondenterna. Resultaten visar att revisorer 

generellt sett inte anser sig arbeta utöver de lagstadgade kraven på hållbarhetsgranskning, 

och de anser sig inte heller lägga ner särskilt mycket tid och energi på granskningsarbetet 

med klienternas hållbarhetsrapporter. Däremot antyder resultaten att det i viss 

utsträckning ändå förekommer proaktivt hållbarhetsarbete bland revisorer i form av 

klientrådgivning samt att det förs en dialog med klienten gällande hållbarhetsfrågor.  

 

5.2 Studiens bidrag 

I följande avsnitt presenteras de bidrag som studien genererat ur ett teoretiskt, praktiskt 

respektive samhälleligt perspektiv.  

 

5.2.1 Teoretiska bidrag 

Det finns en del tidigare forskning som behandlar CSR och hållbarhetsrapportering. Både 

forskare och experter inom revisionsbranschen är överens om att det finns stora brister i 

företags rapportering av hållbarhetsinformation (Istner-Byman, 2019; Lock & Seele, 

2016; KPMG, 2019; PwC, 2019). Tidigare studier inom ämnet hållbarhetsrapportering 

undersöker hur företag kan förbättra och öka trovärdigheten i sina hållbarhetsrapporter 

(Boiral et al., 2017; Fernandez-Feijoo et al., 2017; Fuhrmann et al., 2016; Lock & Seele, 
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2016). De tidigare studier vi funnit inom området riktar alltså in sig på 

hållbarhetsrapportering ur ett företagsperspektiv. Denna studie skiljer sig från tidigare 

studier då den istället riktar in sig på revisionsbranschen och revisorer, och hur ett 

proaktivt arbetssätt bland revisorer kan gynna utvecklingen av företags 

hållbarhetsrapporter och samhällsutvecklingen som helhet.  

 

Vår studie bidrar med ny kunskap kring proaktivt hållbarhetsarbete i revisionsbranschen 

och vad som kan förklara skillnader i revisorers proaktiva hållbarhetsarbete. Studiens 

teoretiska ram bygger på legitimitetsteorin, professionsteorin, institutionell teori samt 

tidigare forskning inom CSR, hållbarhetsrapportering och proaktivt agerande. Med denna 

grundläggande ram som utgångspunkt valde vi att studera revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete utifrån de fyra faktorerna Byråtillhörighet, Kompetens, Individens 

hållbarhetsengagemang och Hierarkisk position. Resultaten av vår studie visar att det 

finns statistiskt säkerställda samband mellan några av dessa faktorer och revisorers 

proaktiva hållbarhetsarbete, men inte alla. Revisorers kompetens inom 

hållbarhetsområdet visade ett positivt samband med proaktivt hållbarhetsarbete. Likaså 

kunde det påvisas ett positivt samband mellan revisorers yrkesmässiga såväl som privata 

engagemang för hållbarhetsfrågor, och deras proaktiva hållbarhetsarbete. Det visade sig 

även finnas ett positivt samband mellan revisorers proaktiva hållbarhetsarbete och högre 

titel inom byrån, det vill säga högre hierarkisk position. Däremot gick det inte att påvisa 

något signifikant samband mellan revisorers byråtillhörighet och deras proaktiva 

hållbarhetsarbete. Tid i branschen visade inte heller något signifikant samband med 

proaktivt hållbarhetsarbete.  Denna studie kompletterar befintlig litteratur och tidigare 

studier inom hållbarhetsområdet med kunskap om proaktivt hållbarhetsarbete i 

revisionsbranschen, samt vad som kan förklara skillnader i detta.  

 

5.2.2 Praktiska bidrag 

Ur ett praktiskt perspektiv kan studien bistå både större och mindre revisionsbyråer med 

kunskap om vad som kan förklara skillnader i proaktivt hållbarhetsarbete bland revisorer. 

Studiens resultat visar att revisorer som gått utbildningar kopplat till hållbarhet, har 

erfarenhet av hållbarhetsgranskning och som anser att de är kunniga och insatta i 
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hållbarhetsfrågor arbetar mer proaktivt med hållbarhet. Resultaten visar också att 

revisorer som har ett intresse för hållbarhetsfrågor och har ett yrkesmässigt, såväl som 

privat, hållbarhetsengagemang arbetar mer proaktivt med hållbarhet. Studien visar även 

att revisorer som har en högre hierarkisk position arbetar mer proaktivt med hållbarhet. 

Insikterna kan både revisionsbyråer och enskilda revisorer använda sig av för att främja 

och utveckla det proaktiva hållbarhetsarbetet.  

 

5.2.3 Samhälleliga bidrag 

Tidigare studier har visat att det finns väsentliga brister i företags hållbarhetsrapportering 

och att dessa ofta inte uppfattas som trovärdiga av företagens intressenter (Boiral et al., 

2017; Fernandez-Feijoo et al., 2017; Fuhrmann et al., 2016; Lock & Seele, 2016). 

Svenska revisionsbyråer har också uppmärksammat att det finns svårigheter bland 

svenska bolag att hållbarhetsrapportera i enligthet med ÅRL (KPMG, 2019; PwC, 2019). 

Forskning visar också att hållbarhetsrapporter uppfattas som mer trovärdiga om de blivit 

bestyrkta av en revisor, vilket visar att revisorn har en kvalitetssäkrande roll (Fernandez-

Feijoo et al., 2017; Fuhrmann et al., 2016). 

 

Resultaten av denna studie visar att kompetens inom hållbarhetsfrågor, yrkesmässigt 

såväl som privat engagemang i hållbarhetsfrågor samt högre hierarkisk position är 

faktorer som samtliga har ett positivt samband med revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete. Ur ett samhällsperspektiv genererar studien kunskap om proaktivt 

hållbarhetsarbete bland revisorer, samt vad som kan förklara skillnader i detta. Insikterna 

kan upplysa samhället om att revisorers proaktiva hållbarhetsarbete kan gynna 

utvecklingen av trovärdig hållbarhetsrapportering, vilket i sin tur gynnar 

samhällsutvecklingen. 

 

5.3 Begränsningar 

Syftet med studien var att förklara vad som driver revisorers proaktiva hållbarhetsarbete 

utifrån fyra individ- och byråspecifika faktorer. Studiens definition av proaktivt 

hållbarhetsarbete var det hållbarhetsarbete, utöver den lagstadgade granskningen av 
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hållbarhetsrapporter, som revisorer utför. Eftersom proaktivt hållbarhetsarbete inte är ett 

väletablerat begrepp, och det oss veterligen inte heller forskats kring begreppet tidigare, 

var det inte helt enkelt veta hur vi skulle mäta det proaktiva hållbarhetsarbetet. 

Utformningen av de enkätfrågor som avsåg mäta revisorers proaktiva hållbarhetsarbete 

grundades till största del i vår egen definition av begreppet proaktivt hållbarhetsarbete, 

vilket kan äventyra validiteten i studien.  

 

Vår enkätundersökning låg öppen i tre dagar innan vi valde att stänga den och för att 

påbörja analysen av vår insamlade data. När enkäten stängdes hade vi erhållit 203 

fullständiga svar, men dessa fick sedan reduceras ned till 115 användbara svar då vi 

plockade bort de respondenter som saknade erfarenhet av hållbarhetsgranskning och 

därmed hade svarat Ej tillämpligt genomgående. Vi hade med i beräkningarna från början 

att vi kanske skulle komma att behöva rensa bort de respondenter som inte arbetar med 

hållbarhetsgranskning, men vi hade inte räknat med att det skulle bli nästan hälften. Hade 

vi haft enkäten öppen längre, och således kunnat erhålla fler svar, hade vi kunnat basera 

vår undersökning på ett större antal respondenter vilket hade gynnat studiens 

trovärdighet. Anledningen till att enkäten bara låg öppen i tre dagar var dock att vi hade 

knappt med tid och behövde påbörja analysen, vilket är en begränsning i sig.  

 

5.4 Förslag till framtida forskning 

Studien kunde konstatera att det finns samband mellan revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete och faktorerna kompetens, yrkesmässigt såväl som privat 

hållbarhetsengagemang samt hierarkisk position. Däremot kunde studien inte bevisa att 

byråtillhörighet eller tid i branschen skulle påverka det proaktiva hållbarhetsarbetet. Som 

vi tidigare nämnt finns det andra tänkbara faktorer som skulle kunna påverka revisorers 

proaktiva arbete, medan vi valt att undersöka de fyra individ- och byråspecifika 

faktorerna eftersom vi ansåg de mest lämpliga för sammanhanget. En framtida 

forskningsstudie inom området hade följaktligen kunnat studera revisorers proaktiva 

hållbarhetsarbete utifrån andra faktorer. Sonnentag (2003) har exempelvis studerat hur 

återhämtning påverkar ett proaktivt beteende i arbetet, vilket skulle vara intressant att 

koppla till revisorers proaktiva hållbarhetsarbete. 
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En annan tänkbar studie skulle kunna vara hur ledande branschorganisationer inom 

redovisnings- och revisionsområdet, exempelvis Revisorsinspektionen eller FAR, arbetar 

proaktivt med hållbarhet. Vår studie har tangerat branschorganisationers betydelser och 

kunnat konstatera att det finns indikationer på ett proaktivt förhållningssätt, men det är 

trots allt ett område som fortsätter att utvecklas i takt med att hållbarhetsområdet tar större 

plats inom branschen och är således av fortsatt relevans enligt vår mening. Sedan skulle 

det också kunna tänkas att mer övergripande beslutsfattare inom hållbarhetsområdet som 

myndigheter skulle vara intressanta att utgå från som en tänkbar faktor.  

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning inom studiens ämnesområde skulle kunna vara att 

använda en kvalitativ metod, till skillnad från vad vi har gjort. På så sätt hade revisorers 

proaktiva hållbarhetsarbete kunnat undersökas mer detaljerat och djupgående i form av 

intervjuer eller fokusgrupper. Det kan även tänkas att studiens urval då fokuseras än mer 

och att man exempelvis endast undersöker frågan på de som har en titel som 

hållbarhetsspecialist eller dylikt.  
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Bilaga 1. Enkät 

 

1. Kön 

[   ] Kvinna 

[   ] Man 

 

2. Min ålder: 

 

_______________ 

 

3. Jag har arbetat _____ år i revisionsbranschen.  

 

4. Jag arbetar på: 

[   ] PwC 

[   ] EY 

[   ] KPMG 

[   ] Deloitte 

[   ] Grant Thornton 

[   ] BDO 

[   ] Mazars 

[   ] Revisorsinspektionen 

[   ] Annat 

 

5. Jag har arbetat på min nuvarande arbetsplats i _____ år. 

 

6. Jag har haft _____ stycken olika anställningar inom revisionsbranschen. 

 

7. Revisionsbyrån jag arbetar på erbjuder tjänster inom hållbarhet. 

[   ] Ja 

[   ] Nej 
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8. Jag arbetar som: 

Om du har fler än en titel, ange den högsta. 

[   ] Revisorsassistent 

[   ] Godkänd revisor 

[   ] Auktoriserad revisor 

[   ] Manager 

[   ] Partner 

[   ] Annat 

 

9. Jag har en roll som hållbarhetsansvarig, hållbarhetsspecialist eller dylikt på 

min byrå. 

[   ] Ja 

[   ] Nej 

 

10. Om ja på föregående fråga, min roll är: 

Om du svarade nej på föregående fråga kan du hoppa över den här frågan. 

 

_______________ 

 

11. Jag har erfarenhet av att granska hållbarhetsrapporter. 

Instämmer inte alls                     Instämmer fullständigt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

12. Jag är med i FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling. 

[   ] Ja 

[   ] Nej 

 

13. I min yrkesroll är jag engagerad i ett eller flera nätverk kopplat till 

hållbarhet. 

Instämmer inte alls                     Instämmer fullständigt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
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14. I min yrkesroll anser jag mig vara insatt i hållbarhetsfrågor 

Instämmer inte alls                     Instämmer fullständigt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

15. I min yrkesroll deltar jag/har jag deltagit i utbildningar kring hållbarhet. 

Instämmer inte alls                     Instämmer fullständigt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

16. Jag anser mig vara kunnig inom hållbarhetsområdet. 

Instämmer inte alls                     Instämmer fullständigt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

17. Vid revidering anser jag att jag är insatt i klientens verksamhet. 

Instämmer inte alls                     Instämmer fullständigt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

18. Jag anser att hållbarhet är ett viktigt arbetsområde. 

Instämmer inte alls                     Instämmer fullständigt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

19. På min fritid är jag engagerad i hållbarhetsfrågor (exempelvis genom en 

ideell förening eller dylikt). 

Instämmer inte alls                     Instämmer fullständigt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
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20. Granskning av hållbarhetsrapporter är något som utgör en stor del av mitt 

arbete.  

Instämmer inte alls                  Instämmer fullständigt   Ej tillämpligt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

21. I min yrkesroll finner jag det roligt att hjälpa mina klienter utveckla sin 

hållbarhetsrapport. 

Instämmer inte alls                  Instämmer fullständigt   Ej tillämpligt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

22. I min yrkesroll finner jag det roligt att hjälpa mina klienter utveckla sitt 

hållbarhetsarbete. 

Instämmer inte alls                  Instämmer fullständigt   Ej tillämpligt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

23. Jag utför djupgående granskning av hållbarhetsrapporter enligt RevR6. 

Instämmer inte alls                  Instämmer fullständigt   Ej tillämpligt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

24. När det kommer till granskning av mina klienters hållbarhetsrapport anser 

jag att jag gör mer än vad som lagstadgat gällande hållbarhetsrevision.  

Instämmer inte alls                  Instämmer fullständigt   Ej tillämpligt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

25. Jag lägger mycket tid och energi på granskning av hållbarhetsrapporter. 

Instämmer inte alls                  Instämmer fullständigt   Ej tillämpligt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
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26. Jag diskuterar hållbarhetsfrågor med mina klienter. 

Instämmer inte alls                  Instämmer fullständigt   Ej tillämpligt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

27. Jag erbjuder mina klienter analys av deras hållbarhetsrapport. 

Instämmer inte alls                  Instämmer fullständigt   Ej tillämpligt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

28. Jag erbjuder mina klienter rådgivning kring deras hållbarhetsrapport. 

Instämmer inte alls                  Instämmer fullständigt   Ej tillämpligt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

29. Jag erbjuder mina klienter rådgivning kring hållbarhetsindex. 

Instämmer inte alls                  Instämmer fullständigt   Ej tillämpligt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

30. Jag erbjuder mina klienter rådgivning kring deras hållbarhetsmål. 

Instämmer inte alls                  Instämmer fullständigt   Ej tillämpligt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

31. Jag erbjuder mina klienter rådgivning kring deras hållbarhetsagenda-, 

strategi och policy. 

Instämmer inte alls                  Instämmer fullständigt   Ej tillämpligt 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
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Bilaga 2. Följebrev till enkäten 

Hej!  

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på ekonomprogrammet med inriktning 

redovisning & revision vid Högskolan Kristianstad. Vi håller just nu på att skriva vårt 

examensarbete där vi undersöker vad som driver revisorers proaktiva hållbarhetsarbete. 

Med proaktivt hållbarhetsarbete menar vi det hållbarhetsarbete revisorer utför utöver de 

lagkrav på hållbarhetsrevision som finns, som exempelvis klientrådgivning i 

hållbarhetsfrågor och utveckling av klienters hållbarhetsrapport. Vår målgrupp är 

revisionsmedarbetare. 

  

Vi skulle vara djupt tacksamma om du hade kunnat tänka dig att avsätta 10 minuter för 

att besvara vår enkät! 

Enkäten hanteras konfidentiellt och alla svar är anonyma och enbart avsedda att 

användas i forskningssyfte. Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas 

genom att stänga ned webbsidan. Har du några frågor om undersökningen är du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare, Elin Smith.  

Klicka på länken för att komma till enkäten:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=11xm-

7e0eEWKQin_aRdr37KVmva70QBOhJ9uquE8CvtUQzJYVVNIOFZZSlcxMkpNN0E

2WEc1MFdSUy4u 

  

Stort tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar,  

Caroline Persson & Freja Nilsson 

Högskolan Kristianstad  

  

Kontaktuppgifter 

Caroline Persson: caroline.persson0144@stud.hkr.se 

Freja Nilsson: freja.nilsson0060@stud.hkr.se                

Elin Smith:  elin.smith@hkr.se 
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Bilaga 3. Informationstext till enkäten 

Tack för att Du tar dig tiden att besvara vår enkät! 

 

Enkäten består av 31 frågor och tar max tio minuter att besvara. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande genom att stänga ned webbläsaren. 
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