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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Påverkar ett företags seriositet i hållbarhetsarbetet valet av hållbarhetsgranskare: En 

kvantitativ studie av 433 företag i Europa och USA. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Ann Jernberg & Jeanette Larsson 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2017 - juni 

 

Syfte: Då tidigare forskning funnit motstridiga resultat gällande orsaken till val av 

hållbarhetsgranskare var syftet med denna studie att undersöka om företags seriösa intention med 

hållbarhetsarbetet påverkade valet mellan revisor eller konsult.  

  

Metod: Studien har utgått från den positivistiska forskningsfilosofin och har en hypotetisk-deduktiv 

ansats. Vidare har studien en kvantitativ forskningsstrategi och sekundärdata har inhämtats från 

databasen Thomson Reuters Eikon. Undersökningen har utförts i form av en tvärsnittsstudie, där 

insamlad data har analyserats med hjälp av IBM SPSS. Urvalet är ett sannolikhetsurval som består 

av 433 företag med relevant inrapporterad information från Europa och USA. Dessa har först 

analyserats i en univariat analys, följt av korrelationsanalys och slutligen logistisk regression. 

Resultaten redovisas med hjälp av tabeller och figurer.  

 

Resultat & slutsats: Studien har visat att det finns signifikanta samband mellan två av sex valda 

CSR-dimensioner och valet av hållbarhetsgranskare. Det finns ett samband mellan ökande poäng av 

företagens kommunikation av CSR, CSR-strategy och sannolikheten för att en konsult anlitats. Det 

finns också ett samband mellan ökande poäng i CSR-dimensionen Human Rights och sannolikheten 

att en revisor anlitas. 

 

Förslag till fortsatt forskning: En begränsning i denna studie är att hänsyn inte tagits till om företag 

använt sig av en konsult vid hållbarhetsarbetet och senare en revisor vid bestyrkandet. Beaktande av 

en sådan kombination kan ge en bättre kunskap om hur företag väljer hållbarhetsgranskare, särskilt 

om intentionen med CSR-aktiviteter spelar någon roll för det valet. Det vore också önskvärt att 

undersöka vilka företag som själva upplever att de har en seriös intention med hållbarhetsarbetet och 

hur detta påverkar valet av hållbarhetsgranskare.  

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med ytterligare kunskap till CSR-litteraturen genom att istället 

för att undersöka allmänna faktorer som exempelvis bolagsstorlek, belåningsgrad och likviditet i 

relation till valet av hållbarhetsgranskare, undersöka företags intention med CSR-arbetet i relation till 

valet av hållbarhetsgranskare. Teoretiskt utvidgar detta diskussionen om vad som kan påverka 

företags val av granskare, och praktiskt belyser studien skillnaden mellan att anlita en konsult och en 

revisor för hållbarhetsgranskning.  

 

Nyckelord: CSR, hållbarhetsgranskning, hållbarhetsgranskare, seriöst, opportunistiskt, interna och 

externa CSR-aktiviteter.  



 

 

 

ABSTRACT  

  

Title: Does a company's seriosity in sustainability work affect the choice of sustainability analysts: 

A quantitative study of 433 companies in Europe and the US.  

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Ann Jernberg and Jeanette Larsson  

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2017 – June 

 

Aim: Since previous research found conflicting results regarding the reason for choosing 

sustainability auditors, the purpose of this study was to investigate whether the company's serious 

intent with sustainability work affected the choice between auditor or consultant. 

 

Method: The study is based on the positivist research philosophy and has a hypothetical deduction. 

Furthermore, the study has obtained a quantitative research strategy and secondary data from the 

Thomson Reuters Eikon database. The survey has been conducted in a cross-sectional study, where 

collected data has been analyzed using IBM SPSS. The selection is a probability selection consisting 

of 433 companies with relevant reported information from Europe and the United States. These were 

first analyzed in a univariate analysis, followed by correlation analysis and finally logistic regression. 

The results are reported using tables and figures. 

 

Result & Conclusions: The study has shown that there are significant relationships between two of 

six selected CSR dimensions and the choice of sustainability examiners. There is a correlation 

between increasing points of corporate communication of CSR, CSR strategy and the likelihood of a 

consultant being engaged. There is also a connection between increasing points in the Human Rights 

CSR dimension and the likelihood of an accountant being hired. 

 

Suggestions for future research: A limitation in this study is that account has not been taken of 

whether companies have used a consultant for sustainability work and later an auditor in the field of 

certification. Considering such a combination can provide a better understanding of how companies 

choose sustainability auditors, especially if the intention of CSR activities is relevant to that choice. 

It would also be desirable to investigate which companies themselves find that they have a serious 

intention of sustainability work and how this affects the choice of sustainability auditors. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes with additional knowledge to the CSR literature 

by investigating the company's intentions with CSR work in relation to the choice of sustainability 

auditors instead of investigating general factors such as company size, loan ratio and liquidity in 

relation to the choice of sustainability auditors. Theoretically, this discussion expands on what can 

affect the company's choice of reviewers, and the study clearly illustrates the difference between 

employing a consultant and an auditor for sustainability review. 

 

Key words: CSR, sustainability review, sustainability examiner, serious, opportunistic, internal and 

external CSR activities.  
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund följt av en problematisering. Kapitlet avslutas 

med arbetets frågeställning, syfte, avgränsningar och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Intresset för hållbarhetsarbete har ökat markant de senaste tio åren. Detta har medfört att företag idag 

arbetar mer med dessa frågor än någonsin tidigare. Investerare och övriga intressenter efterlyser 

information om företagens hållbarhetsarbete och vill veta hur de förhåller sig till exempelvis 

mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöpåverkan och anti-korruptionsarbete (Junior, Best, & 

Cotter, 2014; Lu & Abeysekera, 2014; Pflugrath, Roebuck & Simnett, 2011). Detta har resulterat i 

att efterfrågan på icke-finansiell information som hållbarhetsrapportering har ökat avsevärt (KPMG, 

2011; Simnett, Vanstraelen & Chua, 2009). 

Begreppet hållbarhet skapades utifrån att FN 1972 utökade sitt arbete med natur och miljöfrågor. 

Hållbarhetsbegreppet presenterades av Lester Brown, en författare och miljövetare år 1980. Det 

spreds år 1987 när världskommissionen fick i uppgift att arbeta med konsekvenser av miljöförstöring 

(Förenta Nationerna [FN], 2012). Uppdraget kallas även Brundtlandkommissionen och utfördes av 

norrmannen Gro Harlem Brundtland. Detta gjordes genom att skapa en rapport som förklarade att en 

förutsättning för ekonomisk tillväxt och social utveckling är att hänsyn måste tas till natur och miljö. 

Idag innefattar hållbarhetsbegreppet miljö, sociala och ekonomiska angelägenheter (ibid.). 

Konceptet Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om att företag integrerar samhälleliga och 

miljömässiga angelägenheter i verksamheten, samt frivilligt informerar om detta. Att ta ansvar för 

miljö och sociala angelägenheter är ofta att göra mer än vad lagen kräver (Burke & Logsdon, 1996; 

Deegan & Unerman, 2011). CSR omfattar många olika aktiviteter som fokuserar på välfärd och ska 

gagna både intressenter och samhälle (Nationalencyklopedin [NE], u.å.a; Sprinkle & Maines, 2010). 

Vissa forskare anser att begreppen hållbarhet och CSR är synonyma och andra menar att de är olika. 

Men majoriteten anser att hållbarhet har större fokus på miljöfrågor och CSR på sociala frågor 

(Strand, Freeman & Hockerts, 2015). Båda begreppen handlar dock om att ta hänsyn till miljö och 

sociala förhållanden (Weber, 2008). Därför kommer både ordet hållbarhet och CSR att användas i 

uppsatsen. 
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Det är allmänt accepterat att det finns en positiv relation mellan CSR och finansiell prestation. CSR- 

aktiviteter ökar företagens finansiella resultat, bland annat för att de får ett högre anseende, bättre 

rykte och ökat humankapital (Tang, Hull & Rothenberg, 2012). För att överleva långsiktigt och 

erhålla nödvändiga medel utifrån behöver företagen vara legitima (Meyer & Rowan, 1977), det 

innebär att de behöver möta omgivningens krav och förväntningar. CSR är också en managementidé, 

en modell för bolagsstyrning (Jutterström & Norberg, 2011), och tidigare forskning har visat att 

företagsledning och expertis äger kontrollen av processen av hållbarhetsrapporteringen (Jones & 

Solomon, 2010). Trots att företagsledningen har stor kontroll över vad som presenteras i 

hållbarhetsredovisningen måste alla intressenter förlita sig på den fakta som finns i den (Wong, 

Wong, Yangliu Li & Chen, 2016). 

Hållbarhetsredovisningen är en viktig informationskälla eftersom den finansiella rapporteringen inte 

längre anses tillräcklig för att återge ett företags totala värde (Wong et al., 2016). Hållbarhetsfrågorna 

skapar affärsrisker, därför är det viktigt för bland annat investerare att få trovärdig information för att 

minimera sitt risktagande (ibid.).  

Det finns också tveksamheter till om företagen inkluderar allt de bör i hållbarhetsredovisningen, bland 

annat om de avslöjar sina hållbarhetsrisker (Sinclair, 2016, oktober). Forskning indikerar även att det 

finns företag som framhäver fördelaktig information för att undanhålla mindre bra information (Cho 

& Pattern, 2007; Lyon & Maxwell, 2011; Mahoney, Thorne, Cecil & LaGore, 2013), och studier visar 

att företag medvetet försöker manipulera omgivningens inställning för sin egen vinning (Carroll & 

Shabana, 2010; Choi, Lee & Park, 2013; Hong & Andersen, 2011). Utöver detta varierar innehållet i 

hållbarhetsrapporteringen också i hög grad mellan företagen vilket gör det svårt att jämföra olika 

företag (Sinclair, 2016, oktober). 

Forskning visar att hållbarhetsrapportering inte automatiskt ger en högre tillit hos företagets 

intressenter. Emellertid kan granskning av en utomstående part öka trovärdigheten och tilliten. Den 

kan övertyga användare och allmänheten om den rättvisande bilden (Dando & Swift, 2003; KPMG, 

2013; O´Dwyer, 2011). Hållbarhetsgranskning utförs därför ofta frivilligt av företagen via en 

utomstående part (Farooq & de Villiers, 2017). Eftersom hållbarhetsrapporteringen ofta är manuell 

och saknar systemstöd blir den komplicerad. Granskning av utomstående part kan öka trovärdigheten, 

förbättra struktur och öka effektiviteten (KPMG, u.å.). 

Sinclair (2016, oktober) anser att de företag som arbetar grundligt med hållbarhetsarbetet och 

använder sig av en revisor som granskare snabbt ökar lönsamhet och förtroendekapital. Han hävdar 

att de också kan använda sina svåraste hållbarhetsrisker till potentiella möjligheter, och där kan 
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hållbarhetsgranskaren ha en betydelsefull uppgift. Därför är granskningen en möjlighet för både 

intressenter och företag. Men detta förutsätter att granskaren verkligen granskar innehållet i rapporten 

mot verkligheten (ibid.). Företag som är seriösa och har en äkta intention med hållbarhetsarbetet kan 

prioriteras, medan företag som inte har det hastigt kan väljas bort av den stora massan (Espelund, 

2017). Syftet med hållbarhetsgranskning är att möta marknadens behov och kvaliteten på 

granskningen beror på granskarens kapacitet (Farooq & de Villiers, 2017). 

1.2 Problematisering 

I takt med att hållbarhetsredovisning har fått ökad betydelse har också problemen med de stora 

friheter som företagsledningen har i framställande och presentation av hållbarhetsredovisning blivit 

allt tydligare. Behovet att granska hållbarhetsredovisningen har därför ökat. Det finns flera problem 

med nuvarande hållbarhetsgranskning. Granskningen är frivillig och det finns företag som använder 

sig av hållbarhetsgranskning för att öka sin legitimitet hos intressenter, utan att bry sig om 

fullständigheten och pålitligheten hos den information som redovisas (Gillet, 2012; Manetti & 

Toccafondi, 2012; Park & Brorson, 2005; Smith, Haniffa & Fairbrass, 2011). Somliga företag 

tenderar att vara oärliga när de hållbarhetsrapporterar, de kan exempelvis välja att undanhålla viss 

information (Aras & Crowther, 2008). Flertalet studier visar även att hållbarhetsgranskningen tycks 

vara riktad till företagsledningens behov snarare än till intressenternas (Dando & Swift, 2003; 

Deegan, Cooper & Shelly, 2006; Fonseca, 2010; Jones & Solomon, 2010; O´Dwyer & Owen, 2005, 

2007). Dessa brister äventyrar nyttan med hållbarhetsredovisning men genom korrekt 

hållbarhetsgranskning kan de identifierade bristerna förebyggas och åtgärdas.  

Inställningen till CSR-arbete är delad i två grenar, instrumentell och integrerat CSR (Jutterström & 

Norberg, 2011). Instrumentella förespråkare anser att CSR endast ska bedrivas om det ger en direkt 

effekt på det finansiella resultatet (Wiener, 1982). Det integrerade synsättet eftersträvar främst att 

bidra socialt och miljömässigt (Jutterström & Norberg, 2011), det belyser därför också företagets 

seriositet (Carroll, 2000). Förespråkare av det integrerade synsättet hävdar att instrumentellt CSR inte 

är seriöst (Weaver, Trevino & Cochran, 1999). Instrumentella CSR-aktiviteter tillhör den externa 

dimensionen av CSR-aktiviteter som vänder sig till de externa intressenterna, såsom myndigheter och 

konsumenter. De har därför en snabb inverkan på företagets anseende och legitimitet. Interna CSR-

aktiviteter handlar om angelägenheter inom företaget, exempelvis anställda och bolagsstyrning. 

Dessa tillhör det integrerade synsättet som har en seriös intention till CSR-arbete (Tang et al., 2012; 

Wong et al., 2016).  
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Revisionsmarknaden för hållbarhet består av två huvudgrupper, revisorer och konsulter. De arbetar 

på två helt olika sätt. Konsulter arbetar aktivt i sin klients verksamhet för att hjälpa dem att arbeta 

mer hållbart. De är därför delaktiga i processen av det löpande hållbarhetsarbetet (Dillard, 2011; 

Manetti & Toccafondi, 2012; O´Dwyer & Owen, 2005, 2007). Vanligtvis utreder konsulter olika sätt 

att nå ett uppsatt mål i hållbarhetsarbetet (Dillard, 2011; Manetti & Toccafondi, 2012; O´Dwyer & 

Owen, 2005). Detta ger konsulten stor kunskap om verksamheten, men då konsulten styr 

hållbarhetsarbetet kan denne inte ses som en oberoende part (Dillard, 2011; O´Dwyer & Owen, 2007). 

Eftersom granskningens primära syfte är att öka tillförlitligheten, trovärdigheten och intressenternas 

tilltro till rapporterna, innebär detta att det huvudsakliga syftet med hållbarhetsgranskning 

undergrävs. Revisorer däremot arbetar endast med granskningen av hållbarhetsredovisningen. De 

tillämpar ett liknande förfarandesätt som de använder i den finansiella granskningen där deras främsta 

fokus ligger på riktigheten i rapporteringen (Dillard, 2011; O´Dwyer & Owen, 2005, 2007). Det har 

också visat sig att granskning av revisorer ger högre kvalitet än granskning av konsulter (Perego, 

2009; Simnett et al., 2009). 

Eftersom kritiker hävdar att det finns företag som tenderar att vara oärliga när de 

hållbarhetsrapporterar (Aras & Crowther, 2008) är det viktigt att förstå varför vissa klienter väljer att 

använda konsulter istället för revisorer. Vi tror att det kan bero på företagets intention med 

hållbarhetsarbetet, om de har en seriös, äkta intention eller om de endast använder CSR på ett 

opportunistiskt sätt för att legitimera sig själva. Företag som har en seriös, äkta intention och vill 

förmedla detta till intressenterna bör vara angelägna om riktigheten och kvaliteten på 

hållbarhetsredovisningen, jämfört med företag som endast arbetar med CSR för att möta 

intressenternas krav eller till och med har en opportunistisk intention. 

I tidigare forskning finns inga samstämmiga resultat om vad som påverkar val av 

hållbarhetsgranskare. Studierna har givit motstridiga resultat för de faktorer som undersökts, bland 

annat bolagsstorlek, belåningsgrad, likviditet, lönsamhet och institutionellt ägande (de Villiers & van 

Staden, 2010a; Kolk & Perego, 2010). Därför tror vi inte att endast sådana allmänna karakteristika är 

tillräckliga eller tillförlitliga som förklaring till ett företags val av granskare. Att inte ta hänsyn till 

intentionen och hur, på vilket sätt, företag implementerar och arbetar med CSR tror vi ger missvisande 

resultat.  

Det finns en stor brist hos den tidigare litteraturen eftersom studier endast gjorts gällande dessa 

allmänna faktorer. Den tidigare forskningen har inte berört ett företags intention och hur ett företag 

implementerar hållbarhetsarbetet som förklaring till valet av hållbarhetsgranskare (Wong et al., 

2016). I kontrast till tidigare studier undersöker vi istället seriositeten med CSR-arbetet i relation till 



 

5 

 

valet. Vårt fokusskifte går från “vad-faktorer” till “varför och hur-faktorer”. Vi tycker att det är mer 

sannolikt att företag som är seriösa och främst fokuserar på interna CSR-aktiviteter har en äkta 

intention med sitt CSR-arbete än de som arbetar med externa CSR-aktiviteter på grund av yttre 

påtryckningar och för att vinna legitimitet. Denna implementationsaspekt avspeglar alltså företagets 

CSR-intention, och bör därför vara en bättre förklaring till företagets ambitionsnivå angående CSR. 

Den här studien kommer att ge ett viktigt bidrag till litteraturen inom det företagsekonomiska området 

eftersom anledningen till valet av hållbarhetsgranskare, revisor eller konsult, som anlitas snarare bör 

kunna relateras till företagets äkta, seriösa, intention med hållbarhetsarbetet än till tidigare studiers 

undersökta faktorer såsom bolagsstorlek, belåningsgrad, likviditet, lönsamhet och institutionellt 

ägande (de Villiers & van Staden, 2010a; Kolk & Perego, 2010). Vårt fokus är unikt och vi tillför ett 

nytt bidrag till redovisningslitteraturen genom att empiriskt undersöka om ett företags seriösa 

intention med CSR-arbetet har ett samband med valet av hållbarhetsgranskare. Detta bidrag kommer 

att belysa frågan om företag arbetar med CSR utifrån ett seriöst perspektiv, eller om det bedrivs 

utifrån en opportunistisk intention. Eftersom valet av hållbarhetsgranskare även påverkar företagens 

legitimitet och anseende är det viktigt för företagen att förstå hur valet av hållbarhetsgranskare också 

kommer att påverka samhällets och intressenternas uppfattning om företagets CSR-arbete. Det gör 

att denna studie har ett helt annat perspektiv och ansats som markant skiljer sig från tidigare studier. 

1.3 Frågeställningar 

Studiens grundläggande frågeställningar 

- Påverkar företagens intention med CSR-arbetet valet av hållbarhetsgranskare? 

- Påverkar företagens sätt att implementera CSR-aktiviteter valet av hållbarhetsgranskare? 

1.4 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka om ett företags seriositet med CSR-arbetet, påverkar valet 

av hållbarhetsgranskare. 

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen undersöks relationen mellan företags intention med hållbarhetsarbete i relation till valet 

av granskare. Detta har utförts med hjälp av en tvärsnittsstudie där urvalet begränsats till publika 

företag i Europa och USA som rapporterat namngiven hållbarhetsgranskare. Data är hämtad från 

Thomson Reuters Eikon där företag med minst 250 anställda, samt relevanta CSR-dimensioner valts.  
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1.6 Disposition 

Uppsatsens inledande del består av bakgrund, problemformulering, frågeställningar, syfte och 

avgränsningar. De övriga delarna disponeras i följande ordning. 

 

Kapitel 2. – Teoretisk referensram 

I denna del redogörs för syftet, behovet och problemen med hållbarhetsrapportering, granskningen 

av den, samt en utveckling och förklaring till vad seriöst CSR-arbete innebär. Detta följs av teorier 

som förklarar varför företag vill och behöver arbeta seriöst med CSR. Vidare presenteras de val av 

hållbarhetsgranskare som marknaden erbjuder, samt deras olika arbetssätt, krav och kvalitet. 

Avslutningsvis utvecklas de hypoteser som ligger till grund för studien. 

 

Kapitel 3. – Metod 

Kapitlet inleds med en redogörelse för studiens vetenskapliga utgångspunkter, vilken 

forskningsfilosofi, forskningsansats samt forskningsstrategi som legat till grund för studien.  Därefter 

följer en presentation av empirisk metod, operationalisering samt analysmetoder och 

kvalitetskriterier. Slutligen diskuteras generaliserbarhet och därefter presenteras käll- och 

metodkritik. 

 

Kapitel 4. – Resultat 

Här presenteras det empiriska resultatet av vår studie. Kapitlet inleds med beskrivande statistik av de 

variabler som ingår i studien. Därefter följer en redogörelse för korrelationsanalysen mellan 

variablerna. Slutligen presenteras resultatet av den logistiska regressionsanalysen där samtliga 

variabler ingår.  

 

Kapitel 5. – Resultatdiskussion 

I detta kapitel förs en vidare diskussion om studiens resultat och hur det förhåller sig till den teoretiska 

referensramen. Resultatet ställs mot tidigare forskning och teorier för att se om detta kan förklara 

resultatet. Här återupptas och diskuteras också studiens hypoteser mer ingående.  
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Kapitel 6. – Studiens slutsats, begränsningar och bidrag 

Här presenteras studiens slutsats och slutligen besvaras syftet. Därefter förs en diskussion om studiens 

bidrag, förslag till vidare forskning och studiens begränsning.   
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2. Teoretisk referensram 

 

I det här avsnittet introduceras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. 

Kapitlet inleds med relevant information angående hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsgranskning. Vidare presenteras intressentteorin och legitimitetsteorin som kan användas 

för att förklara relationen mellan företag och intressenter. Detta följs av skillnaderna mellan 

revisorer och konsulter både i arbetssätt och kvalitet, avslutningsvis utvecklas studiens hypoteser. 

 

2.1 Hållbarhet 

2.1.1 Hållbarhetsarbete 

Hållbarhetsfrågor är idag viktiga för allmänheten (Wong et al., 2016). Företagen utsätts för kraftiga 

påtryckningar att bedriva sin verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt och de förväntas vara 

transparenta angående hållbarhetsarbetet (Lozano & Huisingh, 2011).  I och med detta har de företag 

som upprättar en hållbarhetsrapport ökat markant bland världens största företag. År 2005 upprättade 

cirka 50 procent av företagen i den här gruppen en hållbarhetsrapport vilket kan jämföras med hela 

95 procent år 2013 (Higgins & Coffey, 2016). 

CSR kan definieras på många olika sätt (Deegan, 2002; Malik, 2015; McWilliams, Siegel & Wright, 

2006). Men i stort handlar det om att företag integrerar miljö- och samhällsaspekter i verksamheten, 

samt att frivilligt rapportera om detta.  Att arbeta med CSR är ofta att göra mer än vad som krävs 

enligt lag (Barnea & Rubin, 2010; Deegan & Unerman, 2011). CSR används som ett redskap i 

kommunikationen med omvärlden för att påvisa det egna ansvarstagandet (Malik, 2015). Det är därför 

en strategisk angelägenhet (Moura-Leite & Padgett, 2011), och företag använder CSR för att visa var 

de står i moraliska och etiska frågor angående miljö, sociala och ekonomiska angelägenheter (Pérez 

& Rodríguez del Bosque, 2016). CSR-arbete kan därför bidra till att öka företagets rykte bland 

intressenter, samt förbättra relationen mellan berörda parter (Berman, Wicks, Kotha & Jones, 1999; 

Brammer & Pavelin, 2006; Carmeli, Gilat & Waldman, 2007; Haley, 1991; Orlitzky, Schmidt & 

Rynes, 2003; Waddock & Graves, 1997).  Studier visar också att det kan ha en bidragande effekt på 

en högre finansiell prestation (Surroca, Tribó & Waddock, 2010). 

CSR är en managementidé som används för bolagsstyrning. Andra vanliga managementidéer är lean 

production (Pascal, 2002, refererad i Jutterström & Norberg, 2011), just-in-time (Hutchins, 1999) och 

business process reengineering (Hammer & Champy, 1993). Dessa managementidéer sprids ofta av 
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konsulter som en affärsidé, vilken de har som enda inkomstkälla (Jutterström & Norberg, 2011). CSR 

har stor påverkan på legitimiteten (Meyer & Rowan, 1977). Legitimitet handlar om att vara 

accepterad, ett företag kan uppnå legitimitet genom att följa normer och bete sig på ett önskvärt sätt. 

Ett företag som är legitimt betraktas som en rättfärdig aktör på marknaden (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2015). CSR är därför också ett sätt för företagen att marknadsföra sig på (McWilliams & 

Siegel, 2001), vilket kan vara lönsamt för företaget (Banker & Mashruwala, 2007; Edmans, 2011).  

Studier visar att konsumenter föredrar produkter från företag som tar ett större ansvar gentemot 

samhället (Brown & Dacin, 1997; Sen & Bhattacharya, 2001). Många företag har exempelvis 

underleverantörer i låglöneländer, och dagens intressenter ser till hela produktionskedjan, därför ställs 

företagen även till svars för sina underleverantörers handlingar (Jutterström & Norberg, 2011). Vidare 

attraherar hållbarhetsarbete arbetskraft som har en hög lojalitet till företaget (Turban & Greening, 

1997; Valentine & Fleischman, 2008). Nutida arbetskraft väljer också i första hand att arbeta för 

företag som tar ansvar (Peterson, 2004). 

Enligt litteraturen kan CSR antingen ses som ett sätt att bemöta omvärldens krav och förväntningar, 

vilket ses som en yttre drivkraft. Det kan också finnas en inre drivkraft, inifrån företaget (Aguilera, 

Rupp, Williams & Ganapathi, 2007). Den inre drivkraften beror ofta på företagsledningens egen 

etiska strävan (Carroll, 2000). Perspektiven kan även bedrivas samtidigt (Jones, 1995). 

2.1.2 Behovet av hållbarhetsrapportering 

Många företag är idag uppdelade mellan ägarskap och företagsledning, vilket gör att det uppstår en 

informationsasymmetri eftersom ägarna inte har samma tillgång till information som 

företagsledningen (Chow, 1982; de Villiers & van Staden, 2010a; Eilifsen, Messier, Glover & 

Prawitt, 2013; Ho & Taylor, 2007; Jensen & Meckling, 1976). Företag ger frivilligt ut information 

för att motverka asymmetrin mellan ägare och företagsledning (Chow, 1982).  

Det finns också en informationsasymmetri mellan allmänheten och företagen, därför kräver även 

dessa intressenter att företagen ska hållbarhetsrapportera (de Villiers & van Staden, 2010a; Simnett 

et al., 2009). Exempelvis fordrar aktieägare rapportering främst för att få företagen att ta ansvar och 

inför investeringsbeslut (de Villiers & van Staden, 2010a, 2010b). Eftersom hållbarhetsfrågor skapar 

affärsrisker är det viktigt för aktieägare att få rätt information för att minimera sitt risktagande. Om 

det visar sig att ett företags underleverantör agerar oetiskt blir det en affärsrisk för aktieägaren 

(Jutterström & Norberg, 2011). Även övriga intressenter kräver att företagen ska ansvara för den egna 

påverkan med hänseende till miljö- och sociala frågor (de Villiers & van Staden, 2010a, 2010b; Kolk 

& Perego, 2010).  
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Uppfattningen om att hållbarhetsrapportering stärker och förbättrar företagens anseende och rykte 

bekräftas av forskning (de Villiers & van Staden, 2010a; Simnett et al., 2009). När 

hållbarhetsinformation publiceras erhålls en större transparens samt minskad informationsasymmetri. 

Det medför att intressenters tvivel och granskning minskar, och utifrån det förbättras företagets rykte 

(Ho & Taylor, 2007; Watts & Zimmerman, 1978). Det har dessutom konstaterats att andelar från 

företag som hållbarhetsrapporterar säljs som premium. Det visar att den frivilliga 

hållbarhetsrapporteringen får kapitalmarknaden att uppfatta hållbarhetsarbete som genuint och 

trovärdigt (Berthelot, Coulmont & Serret, 2012).  

Trots dessa fördelar har forskning även visat på stora problem som kan skada tilltron och anseendet 

till rapporteringen. Ett problem är att hållbarhetsrapportering till viss del är en frivillig handling där 

företagsledningen har stort inflytande över hur och vad som presenteras i rapporterna (Deegan et al., 

2006; Gillet, 2012; Manetti & Toccafondi, 2012; O´Dwyer & Owen, 2005). Företagsledningens 

starka inflytande över rapporteringen kan på bekostnad av sitt ansvar gentemot intressenterna välja 

att enbart rapportera sådant som stärker företagets anseende (Jones & Solomon, 2010; O´Dwyer & 

Owen, 2005, 2007; Smith et al., 2011).  

Ännu ett problem är bristen på ett generellt accepterat ramverk. Det finns idag ett antal olika ramverk 

och riktlinjer som förespråkar både olikartat innehåll och hur innehållet struktureras i rapporterna 

(Deegan et al., 2006; Manetti & Becatti, 2009; Manetti & Toccafondi, 2012; O´Dwyer & Owen, 2005, 

2007). Det blir därför svårare att jämföra informationen i rapporterna (Deegan et al., 2006; Manetti 

& Becatti, 2009). Även olämpliga datainsamlingssystem och otillräckliga processer kännetecknar 

rapporteringen. Det medför att rapporternas värde sjunker gentemot intressenterna (Dando & Swift, 

2003; Jones & Solomon, 2010; Manetti & Toccafondi, 2012). Utöver detta har det visat sig att det 

finns företag som tenderar att framhäva sitt SCR-arbete i hållbarhetsrapporteringen, men i realiteten 

inte i samma utsträckning utför det (Cho, Laine, Roberts & Rodrigue, 2015; Hummel & Schlink, 

2016; Wickert, Scherer & Spence, 2016). Tillsammans äventyrar dessa problem trovärdighet, 

tillförlitlighet och användbarhet.  

Det finns också indikationer på att enbart hållbarhetsredovisning är otillräcklig för att tillgodose 

intressenternas informationsbehov. För att öka tillförlitligheten behövs därför extern revision 

(KPMG, 2011). Exempelvis anser O´Dwyer (2011) att den existerande rapporteringsprocessen 

varken ger tillräcklig transparens eller är tillfredsställande för att företagen ska ta sitt miljömässiga 

och sociala ansvar. Även O´Dwyer och Owen (2005) hävdar att företagsledningens egenkontrollerade 

internkunskaper kan motverka rättvis rapportering. Till följd av detta har marknaden för CSR-tjänster 

vuxit explosionsartat de senaste åren. Både revisionsbolag och konsultbolag har inkluderat CSR i sitt 
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utbud av tjänster. Dessa parter kan liknas vid olika diskursbärare eftersom de har olika sätt att arbeta 

(Jutterström & Norberg, 2011).                

2.1.3 Granskning av hållbarhetsrapporter 

Hållbarhetsrapportens tillförlitlighet är särskilt viktigt vid beslutsfattande och granskningen har 

betydelse för intressenter utanför organisationen (Cohen & Simnett, 2015). Det gör att företag 

bemöter detta med externt granskad information (Doh & Guay, 2006). Hållbarhetsgranskningen har 

ökat i takt med att allt fler företag rapporterar om hållbarhetsarbetet de bedriver. Detta har resulterat 

i att aktörer som erbjuder granskningstjänster ökat markant under det senaste årtiondet (KPMG, 

2015).  

Att anlita en extern part för granskning är en påföljd av den informationsasymmetri som uppstår 

mellan intressenter och företagsledning (Chow, 1982). Informationsasymmetrin gör det annars 

möjligt för företagsledningen att agera opportunistiskt (Jensen & Meckling, 1976). För att minska 

denna informationsasymmetri blir den oberoende granskningen viktig, extern granskning är ett sätt 

att verifiera information (Abdel-Khalik, 1993; Chow, 1982). Granskning ökar intressenternas 

förtroende för informationen som lämnas eftersom den upplevs som mer tillförlitlig. Detta argument 

återspeglas även i hållbarhetslitteraturen där studier visat att det primära syftet med 

hållbarhetsgranskning är att öka trovärdigheten, tillförlitligheten och användarnas förtroende för 

hållbarhetsrapporterna (Dando & Swift, 2003; de Villiers & van Staden, 2010a, 2010b; Fonseca, 

2010; Gillet, 2012; Jones & Solomon, 2010; Kolk & Perego, 2010; Manetti & Toccafondi, 2012; 

Moroney, Windsor & Aw, 2012; O´Dwyer & Owen, 2005; Park & Brorson, 2005; Perego, 2009; 

Pflugrath et al., 2011; Simnett et al., 2009).  

Trots de presenterade fördelarna med granskning har tidigare studier även indikerat ett flertal problem 

angående nuvarande granskningspraxis som riskerar att urholka värdet av den (Gillet, 2012; Manetti 

& Toccafondi, 2012; Park & Brorson, 2005; Smith et al., 2011). Exempelvis anses frivilligheten av 

hållbarhetsgranskning vara ett problem eftersom somliga företag endast använder revisionen för att 

ge intryck av att vara seriösa med sitt hållbarhetsarbete, samt för att skapa legitimitet (ibid.). Flera 

studier visar också att revisionsutlåtanden främst riktar sig till företagsledningen. Detta tyder på att 

granskaren är mer fokuserad på att tillgodose företagsledningens behov (Dando & Swift, 2003; 

Deegan et al., 2006; Fonseca, 2010; Jones & Solomon, 2010), och förtydligar företagsledningens 

kontroll över processen. 
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Utlåtandet uppfyller därför inte heller intressenternas informationsbehov (O´Dwyer & Owen, 2005, 

2007). Något som ytterligare bidrar till att intressenterna inte får sitt informationsbehov tillgodosett, 

är det begränsade engagemang som intressenterna tillåts ha i denna process (Darnall, Seol & Sarkis, 

2009; Fonseca, 2010; Jones & Solomon, 2010; Manetti & Toccafondi, 2012; O´Dwyer & Owen, 

2005, 2007).  

2.2 Seriöst CSR-arbete 

Hållbarhetsarbete kan bedrivas antingen på grund av yttre påtryckningar eller på företagens eget 

initiativ (Jutterström & Norberg, 2011), och arbete med CSR-aktiviteter kan antingen ses som seriöst 

eller som hyckleri av intressenterna (Tang et al., 2012; Wong et al., 2016). Intressenterna kan få 

uppfattningen om att CSR-arbetet endast bedrivs för att manipulera allmänheten (Frooman, 1999). 

En intressent är någon som har ett intresse av företaget (Freeman, 1984), och det finns olika åsikter 

om vilka intressenter som företag har skyldigheter gentemot. Vissa anser att skyldigheten endast 

gäller gentemot aktieägare, medan andra menar att dessa skyldigheter även inkluderar övriga 

intressenter (Grafström et al., 2015). Dock visar flertalet studier att socialt ansvarstagande kan 

användas i företagens marknadsföring och för att förbättra rykte, anseende och skapa legitimitet 

(Apéria, Simcic Brønn & Schultz, 2004); Brammer & Pavelin, 2006; Fombrun & Shanely, 1990; 

Turban & Greening, 1997; Verschoor, 1998; Waddock & Graves, 1997).  

2.2.1 Instrumentellt och integrerat CSR-arbete 

Det finns många studier där sambandet mellan företagens lönsamhet och sociala ansvarstagande 

studeras (Aguinis & Glavas, 2012; Schnietz & Epstein, 2005; Waddock & Graves, 1997). Det finns 

dock inga samstämmiga resultat för dessa (Grafström et al., 2015), men att arbeta med socialt 

ansvarstagande gagnar företagen (Quisenberry, 2012). De övervägande skälen till att företag ska 

arbeta med socialt ansvarstagande anses vara de ekonomiska, sociala och samhälleliga vinsterna. 

Många förespråkare av CSR anser att det inte enbart bör bedrivas av godhet, utan främst av 

ekonomiska skäl (Grafström et al., 2015). En av de stora frågorna angående CSR är om det är lönsamt 

eller inte (Graafland & van de Ven, 2006). Utifrån etisk teori anses företagen ha ett ansvar 

(Jutterström & Norberg, 2011), men en del av CSR-litteraturen ifrågasätter till vilken grad företagen 

verkligen tar ansvar (Garriga & Mele, 2004). 

I litteraturen finns en uppdelning av synen på CSR, instrumentellt och integrerat CSR. Instrumentella 

CSR-aktiviteter har sitt fokus riktat på avkastning till ägare och företag. Det innebär också att 

företagen för att vinna legitimitet tar stor hänsyn till relationen med intressenterna. Legitimitet och 

anseende är livsavgörande för företagen (Jutterström & Norberg, 2011). De integrerade CSR-
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aktiviteterna syftar till att bidra miljömässigt och socialt. Det handlar därmed om att bemöta alla 

intressenternas behov (Jutterström & Norberg, 2011). Därför skiljer sig inställningen till CSR. Vissa 

anser att CSR bedrivs på företagens eget initiativ (Aguilera et al., 2007), där inifrånperspektivet 

åskådliggör företagsledningens etiska perspektiv. Andra förutsätter att CSR-aktiviteter endast utförs 

för att möta pressen från omvärlden, exempelvis från konsumenter, media, intresseorganisationer och 

myndigheter (Carroll, 2000).  

Eftersom instrumentella CSR-aktiviteter riktar sig till externa intressenter som myndigheter och 

konsumenter, påverkar de fort företagets rykte (Jutterström & Norberg, 2011). Till viss del handlar 

CSR-arbete om att effektivisera och spara resurser i verksamheten. Exempelvis kan miljöbelastning 

reduceras samtidigt som företag minskar poster för kostnader i resultaträkningen, det kan göras 

genom att spara på elektricitet, vatten och rengöringsmedel (Jutterström & Norberg, 2011).  Forskare 

som förespråkar instrumentell CSR menar att endast CSR-aktiviteter som omedelbart påverkar det 

finansiella resultatet ska bedrivas (Wiener, 1982), medan förespråkare av det integrerade perspektivet 

anser att intressenterna inte kommer att uppfatta instrumentellt CSR-arbete som seriöst. De hävdar 

att företag som upplevs som seriösa i arbetet och fokuserar på social välfärd framför den egna 

vinningen kommer att favoriseras av intressenterna (Weaver et al., 1999). Det har också visat sig att 

konsumenter reagerar negativt på CSR-arbete som de upplever beror på yttre påtryckningar, jämfört 

med sådana som de upplever är seriösa och äkta (Ellen, Webb & Mohr, 2006).  

Integrerat CSR är mer djupgående än att endast riskera kritisk offentlig uppmärksamhet (Siegel & 

Vitaliano, 2007). Att arbeta med integrerat CSR handlar om långsiktighet och kontinuitet. De 

integrerade CSR-aktiviteterna utvecklas till ett företags marknadsföring och kultur. Detta skapar 

legitimitet hos företagen (Jutterström & Norberg, 2011). Integrerat CSR exempelvis i form av 

kontinuerligt CSR-arbete stärker intressenternas förtroende (Carmeli et al., 2007). Företag bör 

undvika ett inkonsekvent CSR-arbete eftersom det kan skapa en oseriös bild av företaget gentemot 

intressenterna. När personalen arbetar dagligen med interna CSR-aktiviteter uppstår en norm för de 

anställda vilket medför att flertalet intressenter får uppfattningen om att intentionen med CSR-arbetet 

är seriöst (Alhouti, Johnson & Holloway, 2016; Husted & Salazar, 2006; Vergne & Durand, 2010). 

När företagen anses agera etiskt framstår de som legitima. Det integrerade perspektivet anser därför 

att företagen bör tänka mångsidigt eftersom det både främjar samhället och den egna framgången 

(Jutterström & Norberg, 2011). Företag som har ett välutvecklat CSR-arbete möjliggör förbättringar 

av både marknadsföring och samhällsnytta samtidigt (Tetrault Sirsly & Lamertz, 2008). 
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2.2.2 Intentionen med hållbarhetsarbete och intressentrelationen 

Socialt ansvarstagande är viktigt för företag som bryr sig om relationen med sina intressenter (Carroll, 

2004). Det finns olika CSR-aktiviteter företagen kan arbeta med, några behandlar externa CSR-

dimensioner och andra interna (Jutterström & Norberg, 2011). Exempel på externa CSR- aktiviteter 

är åtgärder som behandlar mänskliga rättigheter och samhällsfrågor. Dessa aktiviteter har hög 

inverkan på företagets rykte (Tang et al., 2012). När företag engagerar sig i externa CSR-aktiviteter 

ökar de tillfälligt sitt marknadsvärde (Klassen & McLaughlin, 1996). Det beror på att de externa CSR-

aktiviteterna exploateras utanför företaget, samt att en stor del av CSR-arbetet innefattar att 

kommunicera ut detta till intressenterna (Jutterström & Norberg, 2011). 

De interna CSR-aktiviteterna är inte lika synliga utanför företaget, de innefattar exempelvis 

bolagsstyrning och anställda (Jutterström & Norberg, 2011). Interna CSR-aktiviteter ingår ofta i den 

dagliga arbetsinsatsen vilket skapar en norm (Basu & Palazzo, 2008). Det normativa arbetssättet ökar 

personalens produktivitet och moral jämfört med de instrumentella förpliktelserna. Forskning har 

visat att personalens intryck av interna CSR-aktiviteter ökar deras motivation, vilket gör att de arbetar 

hårdare mot företagets mål (Carmeli et al., 2007; Cole, Bernerth, Walter & Holt, 2010). Personalens 

övertygelse kommer sedan också att överföras till konsumenterna (Brunton, Eweje & Taskin, 2017). 

Arbetspraxis, det dagliga arbetet, är en av de viktigaste faktorerna av hur CSR-arbete förmedlas till 

konsumenterna (Araña & León, 2009). När ett företag bedriver CSR-arbete med fokus på interna 

frågor signalerar det till personal och konsumenter att det finns en seriös äkthet i engagemanget (Tang 

et al., 2012; Wong et al., 2016). Även bolagsstyrning som är en intern aktivitet är en viktig beståndsdel 

som indikerar ett företags seriösa intention med CSR-arbetet (Janney & Gove, 2011).  

Det finns således en skillnad mellan interna och externa CSR-aktiviteter, där intentionen med de 

externa kan ifrågasättas. Externa CSR-aktiviteter kan avsiktligt bedrivas för ett opportunistiskt 

ändamål, medan interna CSR-aktiviteter inte bör vara användbara ur detta perspektiv. Även om 

externa CSR-aktiviteter enkelt möjliggör ett opportunistiskt beteende behöver detta inte alltid vara 

fallet. Företag som arbetar med externa CSR-aktiviteter, exempelvis miljöfrågor kan också ha en 

seriös intention, men medvetenhet bör finnas om att skillnaden mellan interna och externa CSR-

aktiviteter är att de externa kan utföras med ett opportunistiskt syfte.   

Relationen mellan företag och intressenter och hur företagen skapar legitimitet utifrån sitt CSR-arbete 

kan förklaras av Legitimitetsteorin och Intressentteorin, dessa presenteras i nedanstående avsnitt. 
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2.3 Teorier som kan förklara legitimitet och intressentrelationen 

2.3.1 Legitimitetsteorin 

Enligt legitimitetsteorin försöker organisationer ge intryck av att de arbetar inom de normer som finns 

i samhället. Det innebär att de vill försöka framstå som legitima. Eftersom normer ändras över tid 

krävs det att organisationerna är uppmärksamma och följer den moraliska eller etiska uppfattningen 

som kontinuerligt förändras (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitetsteorin utgår ifrån att det finns 

sociala kontrakt mellan organisationer och dess omgivning (Deegan & Unerman, 2011), och teorin 

hävdar att så länge ett företag förhåller sig väl till omgivningens normer får de fortsätta att verka 

(Branco & Rodrigues, 2006; Douglas, Doris & Johnson, 2004; Farache & Perks, 2010; O’Donovan, 

2002). 

Legitimitetsteorin gör även gällande att legitimitet är en resurs som kan vara avgörande för ett 

företags överlevnad (O’Donovan, 2002), denna resurs kan dock användas till att styra olika strategier 

vid informationsutlämnande (Woodward, Edwards & Birkin, 1996). Samhällets förväntningar ökar 

angående företagens ansvar för hållbarhetsfrågor och genom att framhäva sitt CSR-arbete kan företag 

skapa förtroende och legitimitet (Waller & Lanis, 2009; Farache & Perks, 2010). CSR-arbete visar 

ett företags intention och seriositet samtidigt som det förstärker varumärket (Jahdi & Acikdilli 2009). 

Utifrån detta kan legitimitetsteorin förklara varför företagen vill framhäva sitt CSR-arbete 

(O’Donovan 2002; Waller & Lanis, 2009).  

Det är viktigt att det inte uppkommer ett legitimitetsgap. Det innebär att det är skillnad mellan hur 

samhället förväntar sig att organisationen ska uppföra sig och hur omgivningen upplever att den 

uppför sig (Deegan & Unerman, 2011). Det finns två betydande varianter av legitimitetsgap. Det ena 

uppstår när företag agerar som de alltid gjort, men samhällets normer förändras. Det andra sker när 

okänd information publiceras, exempelvis genom medias rapportering (Sethi, 1975).  
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Figur 1. Issues/events and corporate legitimacy (O'Donovan, 2002, s. 347). 

 

O’Donovan (2002) förklarar att det både finns samstämmighet och skillnader mellan företagens 

agerande och omgivningens uppfattning. Detta påverkas även av normer och värderingar. Problemet 

beskrivs i bilden ovan. Området X är de gemensamma förväntningar och åtagande som finns mellan 

företag och omgivning. Området Y är samhällets förväntningar och upplevelse av företagets 

agerande, och Z motsvarar företagets agerande. Område Y och Z representerar följaktligen de 

förväntningar och agerande från samhälle och företag som inte är kongruenta, det existerande 

legitimitetsgapet. För att företaget ska vara så legitimt som möjligt bör det försöka ha ett så stort 

område som möjligt i zon X och genom upplysningsförfaranden kan legitimitetsgapet minska (ibid.). 

Det finns olika legitimitetstekniker för att erhålla, bibehålla eller återfå legitimitet, det sistnämnda 

används vanligtvis vid tillfälliga kriser som ofta kan gälla sociala och miljömässiga frågor. Alla 

tekniker utgår dock från utgivna uttalanden (Deegan & Unerman, 2011). Det finns ett antal strategier 

som ett företag kan använda om dess legitimitet är ifrågasatt, detta görs då genom offentliga 

uttalanden. Företag kan välja att ge ut viss information för att undvika negativ publicitet, ett exempel 

är att lägga fokus på en miljöutmärkelse samtidigt som man inte nämner något om en 

arbetsplatsolycka eller föroreningar man orsakar.  Men företagen bör vara medvetna om att det finns 

en ryktesrisk som kan sätta legitimiteten på spel om det visar sig att de undanhållit negativ 

information. Om ryktet skadas kan den framtida lönsamheten också påverkas (ibid.).  

Legitimitetsteorin kan förklara intressentrelationen och ett företags vilja att visa sin intention samt 

förmedla ett seriöst CSR-arbete. Den kan även användas för att styrka vikten av en professionell 
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granskare som kan intyga och förtydliga hållbarhetsrapporteringens trovärdighet. Genom en 

kompetent granskare kan både ryktesrisk och legitimitetsgap minimeras. 

2.3.2 Intressentteorin 

Intressentteorin och legitimitetsteorin överlappar till stor del varandra. Men medan legitimitetsteorin 

främst handlar om det sociala kontraktet mellan samhälle och organisationer, behandlar 

intressentteorin relationen mellan specifika intressenter och organisationer. Den menar att olika 

intressenter har olika behov (Deegan & Unerman, 2011). En intressent är någon som på något sätt 

berörs av ett företag (Freeman, 1984).  

Intressentteorin kan delas i två riktningar, en etisk-normativ och en positiv gren. Enligt den etisk-

normativa grenen ska alla intressenter behandlas likvärdigt, medan den positiva grenen handlar om 

att framförallt de intressenter som har mest makt får sina behov tillgodosedda (Deegan & Unerman, 

2011). Intressenter kan delas upp i två grupper, primära och sekundära intressenter. En primär 

intressent är någon som ett företag är beroende av för sin överlevnad, de sekundära är sådana som på 

något vis påverkar eller påverkas av företaget, men de är inte avgörande för ett företags överlevnad 

(Clarkson, 1995). 

Det finns en dubbelriktad relation mellan intressenter och företag, intressenter påverkar företag, och 

företagen påverkar intressenterna (Deegan & Unerman, 2011; Grafström et al., 2015; Shankman, 

1999). Intressentteorin används ofta för att förklara ett företags hållbarhetsengagemang (Barako & 

Brown, 2008; Velte, 2016) och tydliggör företagets ansvarsskyldighet gentemot intressenterna 

(Donaldson & Preston, 1995). Intressentmodellen skapad av Freeman (1984) kan användas för att 

förklara hur företagens sociala ansvar formas i interaktion mellan företag och intressenter. 

Intressenterna är inte endast de som har en direktkontakt med företaget utan även många andra såsom 

statliga organ, media och organisationer. I ett samspel skapar de riktlinjer för det sociala 

ansvarstagandet. Med hjälp av intressentmodellen kan företag identifiera sina intressenter, och även 

analysera relationen mellan intressenterna (Grafström et al., 2015). I bilden nedan illustreras 

intressentteorin, där pilarna som går i båda riktningarna visar den dubbelriktade relationen 

(Donaldson & Preston, 1995).  
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Figur 2. The Stakeholder Model (Donaldson och Preston, 1995, s. 69) 

 

Många olika intressenter påverkar tillsammans kravet på företagen att öka sitt ansvar genom att 

efterfråga CSR-arbete. Genom att ta ansvar ökar företagens anseende och legitimitet (Grafström et 

al., 2015). Ett socialt ansvarstagande gör också ett företag mer motståndskraftigt vid kriser (Schnietz 

& Epstein, 2005). I samspelet mellan företag och intressenter skapas normer som tas för givna (Meyer 

& Rowan, 1977), och de företag som förhåller sig till dessa normer erhåller gott anseende och 

legitimitet. På så sätt skapar företagen med sitt CSR-arbete legitimitet, en stark relation med 

intressenterna och ett kraftfullt varumärke (Grafström et al., 2015). Intressentteorin tydliggör att 

företag kan möta sina intressenters förväntningar genom seröst CSR-arbete (Kiliç, 2016). 

Även utifrån intressentteorin blir valet av granskare en viktig fråga. Skillnaderna mellan konsulter 

och revisorer kommer att utvecklas nedan, vilket kommer att klargöra att ett företags val av 

hållbarhetsgranskare kan bero på intentionen med hållbarhetsarbetet.    

2.4 Val av hållbarhetsgranskare, kompetens och kvalitet 

2.4.1 Marknaden för hållbarhetsgranskning 

Till följd av det som beskrivits ovan har marknaden för CSR-tjänster vuxit explosionsartat de senaste 

åren (Jutterström & Norberg, 2011). Marknaden för hållbarhetsgranskning består av två 

huvudgrupper, konsulter och revisorer (O´Dwyer, 2011; Perego, 2009; Pflugrath et al., 2011; Simnett 

et al., 2009). Dessa grupper kan liknas vid olika diskursbärare eftersom de har olika sätt att arbeta 

(Jutterström & Norberg, 2011).                
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CSR-marknaden är stor för konsulter, de hjälper företag med att upprätta hållbarhetsredovisningar, 

och en stor del av arbetet består av att kommunicera CSR-arbetet till intressenterna (Borglund, De 

Geer & Hallvarsson, 2009). De erbjuder fyra huvudsakliga inriktningar av tjänster; utbildning, 

rådgivning samt granskning och certifiering (Jutterström & Norberg, 2011). Utbildningar och 

seminarium syftar till att företagen ska få egen kunskap. Det finns även olika rådgivningstjänster, 

exempelvis rådgivning som behandlar PR och marknadskommunikation med intentionen att utveckla 

ett företags CSR-profil. För att kommunicera CSR-profilen till samhället och intressenter trovärdigt 

kan detta även medföra råd angående organisationsförändringar. Den sista stora kategorin är 

granskning och certifiering, konsulterna kan då använda sig av diverse olika verktyg och standarder 

(Ibid.). 

Konsulterna som är specialiserade på CSR-tjänster har ett kommersiellt fokus. Deras tjänster är breda, 

och fokuserar inte främst på attitydförändringar (Jutterström & Norberg, 2011). Flertalet konsulter 

har under intervjuer svarat att CSR är lönsamt för samhället, men framförallt företagsekonomiskt 

vinstgivande. Det framkommer även att de anser att CSR inte i första hand utförs av godhet, utan 

snarare för att skapa affärsmässiga fördelar. Eftersom CSR förutom att förbättra hållbarhetsarbetet 

handlar mycket om kommunikation, ökar det anseendet och förstärker varumärkesbyggandet. 

Anseende och varumärke är komponenter som är nödvändiga för att CSR ska vara lönsamt. I flera 

konsulters verksamhetsbeskrivningar läggs stor tonvikt på kommunikationen av CSR (ibid.). 

Konsulter är inte begränsade till ett särskilt förfarande, utan undersöker istället ofta olika sätt för att 

uppnå ett specifikt syfte (Dillard, 2011; Manetti & Toccafondi, 2012; O´Dwyer & Owen, 2005). 

Konsulter arbetar inte heller endast som kontrollanter, de försöker hjälpa företagen med 

hållbarhetsarbetet genom att granska utförande och rapportering, samt söka efter eventuella brister i 

sina kunders system. De fokuserar på helheten av CSR-arbetet (Dillard, 2011; Manetti & Toccafondi, 

2012; O´Dwyer & Owen, 2005, 2007). Detta tillvägagångssätt ger större insyn, men är hårt kritiserat 

eftersom det äventyrar oberoendet i revisionsutlåtandet (Dillard, 2011; O´Dwyer & Owen, 2007).  

Revisorer är försiktigare i sitt arbetssätt och tillämpar finansiella förfarandemetoder när de arbetar 

med uppdragen i hållbarhet. De inriktar sig främst på att uppgifterna i rapporterna överensstämmer 

med dataunderlaget. Fokus ligger därmed på riktigheten i informationen. (Dillard, 2011; O´Dwyer & 

Owen, 2005, 2007). En revisors arbete består av att granska ett företags förvaltning, redovisning och 

räkenskaper (NE, u.å.b). Redovisningsstandarder kräver att revisorn har tillräcklig kompetens för de 

uppdrag de åtar sig (Pflugrath et al., 2011; Simnett et al., 2009), och revisionens syfte är att klargöra 

tillförlitligheten i ett företags redovisning (NE, u.å.c). Revisorer har specifika standarder att följa när 
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de utför granskningen, och revisorn är bland annat skyldig att agera kontrollant gentemot investerare 

(Kung & Huang, 2013). 

Revisorer tillhör en profession och de bör inte fokusera på egenintressen utan på allmänhetens bästa 

(Dellaportas & Davenport, 2008). Revisorsprofessionen började utvecklas i anknytning till den 

industriella eran (O´Regan, 2001). I slutet av 1800-talet blev det i Storbritannien tillåtet att sälja 

andelar av företaget för att få in kapital. Dock fick en stor del av dem en kort tid efter försäljningen 

läggas ned. Som reaktion lagstadgades en revision av företagens finansiella rapporter. Exempelvis 

kom år 1895 den första lagen i Sverige som krävde revision. Revisorer är därför väletablerade och 

samhället är välbekanta med dem. Det skapar legitimitet hos allmänheten (Carrington, 2014).  

Ovanstående visar på de stora skillnaderna mellan konsulter och revisorer, vilket medför en viktig 

fråga. Varför anlitar vissa företag konsulter, och andra revisorer för att arbeta med 

hållbarhetsrapporteringen? Det kan finnas yttre faktorer som påverkar val av granskare, men den 

befintliga forskningen är begränsad och de resultat som erhållits överensstämmer inte. Exempelvis 

har Kolk och Perego (2010) hittat ett negativt samband mellan företag i intressentorienterade länder 

och anlitande av revisorer, medan det resultat som Simnett et al. (2009) kommit fram till visar ett 

positivt samband. Simnett et al. (2009) hittar dessutom inget samband mellan den juridiska 

omgivningen och val av granskare, medan Kolk och Perego (2010), samt Perego (2009) kommit fram 

till att företag i länder med svag juridisk omgivning oftare anlitar revisorer. Slutligen har Simnett et 

al. (2009) inte hittat något som tyder på att företagets bransch påverkar valet av granskare, däremot 

har Kolk och Perego (2010) funnit belägg för att företag i finansbranschen oftare anlitar revisorer. 

Sammanfattningsvis är resultaten av tidigare forskning varierande, vilket medför att den i nuläget 

saknar en sammanhållen bild. 

2.4.2 Kompetens och kvalitet på hållbarhetsgranskning 

Vissa anser att konsulter har en högre kompetens inom hållbarhetsområdet (Delfgaauw, 2000; Perego, 

2009; Pflugrath et al., 2011; Simnett et al., 2009). De menar att revisorer inte har den kompetens som 

krävs för att utföra arbetet med hållbarhetsgranskning (Delfgaauw, 2000). Andra menar att revisorer 

vid behov kan ta in ämnesexperter och på så vis uppnå adekvat kompetensnivå (Gillet, 2012; Manetti 

& Becatti, 2009; O´Dwyer, 2011; Pflugrath et al., 2011; Simnett et al., 2009). Revisorns 

kompetensnivå regleras som tidigare nämnts även av redovisningsstandarder eftersom revisorn endast 

får åta sig uppdrag om de har tillräckligt hög kompetens (Pflugrath et al., 2011; Simnett et al., 2009). 

Den växande kunskapen hos de internationella revisionsbolagen har medfört att de anses vara 
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behöriga för utförande av den här typen av åtaganden. Trots tvivel är det allmänt accepterat att 

revisorer är tillräckligt kompetenta för att arbeta med hållbarhetsgranskning (Gillet, 2012). 

Rapportens trovärdighet påverkas genom valet av hållbarhetsgranskare eftersom kvaliteten på 

granskningen varierar mellan olika leverantörer (Delfgaauw, 2000; Mock, Strohm & Swartz, 2007). 

Genom att välja en professionell granskare som en revisor ökar trovärdigheten i rapporten (Chambers, 

2006). Finansanalytiker anser att granskning som utförs av revisorer generellt håller högre kvalitet 

gällande aspekter som pålitlighet, expertis och trovärdighet (Pflugrath et al., 2011). Revisorer anses 

även hålla högre kvalitet än konsulter, oavsett om konsulterna är specialiserade inom området eller 

inte (Perego, 2009; Simnett et al., 2009).  

Den finansiella revisionen är reglerad enligt gällande lagstiftning vilket innebär att endast revisorer 

får arbeta med dessa revisioner. Denna typ av reglering saknas när det gäller granskning av 

hållbarhetsrapporter, men många hävdar att revisorer håller en högre revisionskvalitet jämfört med 

konsulter (Simnett et al., 2009). Orsaken till den högre revisionskvaliteten är bland annat att det inom 

revisorsprofessionen finns väletablerade globala standarder, etiska regler och krav på oberoende. 

Revisorer utför professionella revisioner och är dessutom en tredje oberoende part vilket medför att 

de kan ställa krav på företagen. Konsulterna är däremot involverade i hela processen av 

hållbarhetsarbetet och kan därför inte anses vara oberoende, detta gör det svårt för dem att vara 

objektiva och våga ställa krav (Perego, 2009; Peters & Romi, 2015; Pflugrath et al., 2011; Simnett et 

al., 2009). Även tidigare forskning bekräftar att revisorer har mer expertis inom den icke-finansiella 

granskningen än konsulter (Mock et al., 2007). Den högsta kvaliteten på hållbarhetsgranskning erhålls 

således av revisorer (Perego & Kolk, 2012). 

I nuläget utförs ofta granskningen av revisorer inom de större revisionsbolagen som Deloitte, E & Y, 

KPMG och PwC. Det finns mycket som tyder på att dessa kan och bör hålla hög kvalitet (DeAngelo, 

1981, Francis, 2004). På grund av sin storlek har de skalfördelar som gör att de kan hålla hög kvalitet. 

Exempelvis har de större möjligheter att investera i bra kontrollsystem och ny teknologi som 

effektiviserar och ökar kvaliteten på granskningen (Francis, 2004; Perego, 2009; Simnett et al., 2009). 

De bör också hålla hög kvalitet eftersom det finns risker för dem att arbeta med granskningen. Om 

det skulle visa sig att de inte lever upp till den förväntade revisionskvaliteten äventyrar de hela sin 

kundkrets, detta skulle kunna leda till extrema förluster (DeAngelo, 1981; Francis, 2004; Perego, 

2009; Simnett et al., 2009). 

Ännu en anledning till att en högre kvalitet erhålls när en revisor utför granskningen är de krav som 

ställs på en revisor. Exempelvis måste en revisor i Sverige anmäla till åklagare eller polis om det finns 
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misstanke om brott utförda av VD eller styrelseledamot (Carrington, 2014). Som tidigare nämnts så 

har företagsledningen kontroll över rapporteringsprocessen (Deegan et al., 2006; Gillet, 2012; 

Manetti & Toccafondi, 2012; O´Dwyer & Owen, 2005) och i USA har kraven ökat på VD och 

styrelseledamöter efter de företagsskandaler som uppdagades i början av 2000-talet på grund av 

felaktig redovisning (Carrington, 2014). Worldcom, Enron och Tyco är några av de företagsskandaler 

som gjort att företagsledningen nu kan drabbas av många års fängelse vid medvetna felaktigheter i 

redovisningen. Detta har även medfört att revisorerna som tidigare var självständiga i bedömningen 

nu kontrolleras av Sarbanes-Oxley Act som grundats av Public Company Accounting Oversight 

Board (PCAOB) (ibid.).  

Valet av hållbarhetsgranskare är alltså oerhört betydelsefullt för kvaliteten på granskningen. 

Granskningen bör följaktligen endast utföras av granskare i form av revisor, eftersom det endast är 

de som har systematiskt implementerade objektivitetskrav och processer som säkerställer 

objektiviteten och tillförlitligheten. 

2.5 Sammanfattning och hypotesuppställning 

CSR-arbete kan förbättra företagsrelationer, förhöja ett företags rykte och öka legitimiteten (Berman 

et al., 1999; Brammer & Pavelin 2006; Carmeli et al., 2007; Haley, 1991; Orlitzky et al., 2003; 

Waddock & Graves, 1997). Forskning har dock visat att vissa företag inte hållbarhetsredovisar för att 

de är seriösa med sitt hållbarhetsarbete, utan endast för att de vill vinna fördelar, samt legitimitet (Cho 

et al., 2015; Kiliç, Kuzey & Uyar, 2015). Flertalet förespråkare av CSR hävdar att CSR främst bör 

bedrivas för att öka det finansiella resultatet, och inte endast utifrån välvilja (Grafström et al., 2015). 

Det kan därför finnas anledning att betvivla motivet för hållbarhetsredovisning (Margolis & Walsh, 

2003). 

Det finns olika synsätt på CSR-arbete. Det kan ses utifrån ett instrumentellt eller integrerat perspektiv. 

Instrumentellt ser främst till företagets och ägarnas vinst. Dessa CSR-aktiviteter påverkar snabbt ett 

företags anseende och legitimitet eftersom de vänder sig till externa intressenter, exempelvis 

konsumenter och myndigheter (Jutterström & Norberg, 2011). Förespråkare för instrumentellt CSR 

anser att enbart CSR-aktiviteter som direkt inverkar på ekonomin ska bedrivas (Wiener, 1982). Men 

förespråkare av det integrerade perspektivet hävdar att detta inte är seriöst, de menar att företag som 

främst ser till den sociala välfärden är seriösa (Weaver et al., 1999). CSR-aktiviteter som utförs internt 

och regelbundet i verksamheten skapar en norm som signalerar att intentionen med CSR-arbetet är 

seriöst jämfört med CSR-aktiviteter som endast bedrivs sporadiskt (Alhouti et al., 2016; Husted & 

Salazar, 2006; Vergne & Durand, 2010). Regelbundenheten kan vara en arbetsuppgift som de 
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anställda utför kontinuerligt i den interna verksamheten, motsatsen kan vara när ett nytt reningssystem 

installeras vid ett tillfälle vilket blir väldigt synlig för externa intressenter. 

Instrumentellt och integrerat CSR kan också ses som interna eller externa dimensioner. Exempel på 

interna dimensioner är bolagsstyrning, mångfald och personalfrågor. Externa kan förslagsvis 

behandla samhälls-, produktsäkerhets- och miljöfrågor. Företag som bedriver CSR-arbete med fokus 

på interna frågor anses ha en seriös äkthet i engagemanget (Tang et al., 2012; Wong et al., 2016). En 

studie av Araña & León (2009) har visat att arbetspraxis, det sätt som ett företag utför sitt dagliga 

arbete på, är en av de väsentligaste aspekterna av hur intentionen med CSR-arbete förmedlas till 

konsumenterna. Bolagsstyrning är också en betydande faktor som indikerar ett företags intention till 

CSR-arbete (Janney & Gove, 2011). Utöver detta har det visat sig att konsumenter är medvetna om 

att ett företag kan bedriva CSR-aktiviteter av olika anledningar, och de är negativt inställda till 

aktiviteter som uppfattas som intressentdrivna snarare än värdedrivna (Ellen et al., 2006).  Vi tror 

därför att företag som arbetar med interna CSR-aktiviteter är genuint seriösa i sitt CSR-arbete och 

därför vill förmedla den seriösa bilden till intressenterna. Vi tror också att det finns företag som 

arbetar med externa CSR-aktiviteter utifrån en opportunistisk intention. 

Skillnaden mellan tillvägagångssätt och kvalitet har visat sig vara stora mellan konsulter och 

revisorer. Delfgaauw (2000) och Mock et al. (2007) har funnit att valet av hållbarhetsgranskare 

påverkar kvaliteten och därmed även tillförlitligheten i rapporterna.  Exempelvis har studier av 

Dillard (2011) och O´Dwyer och Owen (2005, 2007) visat att revisorer har ett stort fokus på att 

hållbarhetsrapporten ger en sann bild som stämmer överens med bakomliggande data. Revisorer 

regleras även av redovisningsstandarder som fordrar att de har tillfredsställande kompetens vid 

åtagande av uppdrag (Pflugrath et al., 2011; Simnett et al., 2009), och syftet med en revision är att 

styrka tillförlitligheten i företagens redovisning (NE, u.å.c). Vidare anser även finansanalytiker att 

granskning utfört av revisorer är tillförlitligare (Pflugrath et al., 2011).  

Konsulter har ett helt annat arbetssätt än revisorer, de begränsas inte av ett särskilt arbetssätt utan 

försöker hitta olika alternativ att nå ett uppsatt mål eller syfte (Dillard, 2011; Manetti & Toccafondi, 

2012; O´Dwyer & Owen, 2005). Detta skapar större inblick, men medför att de inte är externa 

granskare (Dillard, 2011; Manetti & Toccafondi, 2012; O´Dwyer & Owen, 2005, 2007). Konsulter 

arbetar heller inte främst med CSR av godhet, utan snarare för att det är vinstgivande. De menar även 

att CSR-arbete till stor del handlar om att kommunicera det till intressenterna (Jutterström & Norberg, 

2011). 
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Vi tror utifrån ovanstående att anledningen till varför företag väljer att anlita en konsult framför att 

anlita en revisor beror på hur seriösa de är, om de har en äkta intention eller inte med sitt 

hållbarhetsarbete. Vi tror att företag som är seriösa vill förmedla detta och väljer en revisor som 

bevisligen ger en mer tillförlitlig granskning än en konsult. Vidare kommer detta avsnitt att utveckla 

och forma hypoteser för företags intention, samt de interna och externa tillvägagångssätt som 

övervägs i denna studie. 

Eftersom revisorer håller högre kvalitet och har ett ärligare tillvägagångssätt bör företag som vill 

förmedla en seriös bild vara mer benägna att anlita en revisor än en konsult som granskare. Därför 

formulerar vi följande hypoteser:  

H1. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Workforce ökar sannolikheten för att välja en revisor som 

hållbarhetsgranskare. 

H2. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Management ökar sannolikheten för att välja en revisor 

som hållbarhetsgranskare.  

H3. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Resource use ökar sannolikheten för att välja en revisor 

som hållbarhetsgranskare. 

Företag kan arbeta med CSR-aktiviteter utifrån ett opportunistiskt perspektiv (Gillet, 2012; Manetti 

& Toccafondi, 2012; Park & Brorson, 2005; Smith et al., 2011). Därför bör företag som arbetar med 

CSR-aktiviteter på grund av yttre påtryckningar och för att vinna legitimitet 

vara mindre benägna att anlita en revisor än en konsult. Utifrån detta formar vi följande hypoteser: 

H4. Vid höga poäng på CSR-dimensionen CSR-strategy minskar sannolikheten för att välja en revisor 

som hållbarhetsgranskare. 

H5. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Human Rights minskar sannolikheten att välja en revisor 

som hållbarhetsgranskare. 

H6. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Community minskar sannolikheten för att välja en 

revisor som hållbarhetsgranskare.  



 

25 

 

3. Metod 

 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis studiens vetenskapliga utgångspunkt genom att utveckla den 

forskningsfilosofi, forskningsansats och forskningsstrategi som genomsyrar undersökningen. 

Fortsättningsvis tydliggörs forskningsmetod och tidsperspektiv. Vidare redogörs för den empiriska 

metoden som innefattar datainsamlingsmetod och studiens urval. Slutligen delges operationalisering, 

analysmetoder och de kvalitetskriterier som beaktats under studiens genomförande. 

 

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

Det finns olika vetenskapsteoretiska ideal för hur vetenskap bör skapas. Vetenskap är alltid relaterad 

till en forskningstradition som mynnar ut i specifika forskningsmetoder. De filosofiska traditionerna 

som varit inflytelserika för modern forskning är ontologi, hur man ser på världen, och epistemologi, 

hur man ser på kunskap (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Nedan följer redogörelser för studiens 

vetenskapliga utgångspunkter, samt metodval och tidsperspektiv. 

3.1.1 Forskningsfilosofi 

I den här studien är syftet att undersöka och förklara att ett företags intention med hållbarhetsarbete 

påverkar valet av hållbarhetsgranskare. Det är helt i enlighet med positivismens syn på kunskap där 

strävan ligger i att undersöka och förklara (Bryman & Bell, 2013; Eriksson & Hultman, 2014). 

Positivismen har sina rötter i den naturvetenskapliga traditionen och handlar enligt Bryman och Bell 

(2013) om att söka samband mellan orsak och verkan samt att beskriva mänskligt beteende. Även här 

överensstämmer det positivistiska synsättet med vår studie. Vi söker ett samband mellan företags 

intention med sitt hållbarhetsarbete och valet av hållbarhetsgranskare. Denna frågeställning behandlar 

även mänskligt beteende eftersom vi tror att företag med seriös intention i sitt CSR-arbete föredrar 

en revisor som granskare, och företag med en opportunistisk intention hellre anlitar en konsult som 

granskare. Vi tror att företagsledningen i seriösa företag gör ett aktivt val utifrån sin intention, därför 

försöker vi hitta empiriska bevis på samband som förklarar varför vissa företag väljer att anlita en 

konsult som granskare istället för en revisor, trots att revisorerna bevisligen håller betydligt högre 

kvalitet.  

I vår studie bygger vi vidare på tidigare teorier, vilket enligt Bryman och Bell (2013) också hör till 

det positivistiska synsättet. Utifrån tidigare studier, kunskap och teorier skapar vi hypoteser som vi 

empiriskt testar för att sedan bekräfta eller förkasta. Vi hämtar data ur Thomson Reuters Eikon och 
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använder IBM SPSS för att få stringenta bevis för vår undersökning. Bryman och Bell (2013) 

förklarar att enligt positivismen är endast sådant sant som kan verifieras av våra sinnen. De menar 

även att syftet med teorier är att utifrån dessa utforma och testa hypoteser. Vidare påpekar de att det 

positivistiska synsättet förutsätter att kunskap erhålls genom insamlad fakta, samt att den är objektiv 

och värderingsfri. Allwood och Erikson (1999) betonar också vikten av objektivitet, att 

forskningsprocessen inte ska påverkas av forskaren, samt vara värderingsfri. Även här 

överensstämmer det positivistiska synsättet med vårt sätt att förhålla oss och genomföra studien. Vi 

har hämtat data via en databas och bearbetat den via ett analysprogram för att testa våra hypoteser. 

Detta har medfört att vi varit helt objektiva och inte inkluderat egna värderingar. De siffror och 

samband som erhållits är rådata vilket på automatik medför att de inte påverkas av egna värderingar. 

Istället har det utförts på ett logiskt, stringent arbetssätt som mynnat ut i resultaten av vår studie. Detta 

är även i överensstämmelse med Sohlberg och Sohlberg (2013), som hävdar att positivismen utgår 

ifrån observerbarhet, empiri, logik, samt klarhet och stringens. Thurén (2007) förtydligar genom att 

förklara att positivismen strävar efter så säker kunskap som möjligt, att kunskapen vi får via våra 

sinnen är den empiriska kunskapen. I denna studie har vi helt förlitat oss på de empiriska svar som 

erhållits. 

3.1.2 Forskningsansats 

Eftersom vi i grunden har en positivistisk forskningsfilosofi blev det naturligt med en deduktiv 

forskningsansats. Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar också att det vid en positivistisk 

utgångspunkt är vanligt med en deduktiv forskningsansats. Vid studiens start lades mycket tid och 

kraft på att läsa in oss ordentligt på ämnet och på så vis hitta vår forskningsfråga. Efter det utgick vi 

från tidigare teorier, utformade hypoteser som vi empiriskt testade för att slutligen bekräfta eller 

förkasta. Vid arbete med forskning utifrån ett deduktivt angreppssätt där utgångspunkten är befintliga 

teorier och begrepp för man sedan ett teoretiskt resonemang (Eriksson  & Wiedersheim-Paul, 2014). 

Att använda testbara hypoteser på det sätt som vi gjort kallas för den hypotetiskt-deduktiva metoden 

(Eriksson & Hultman, 2014; Sohlberg och Sohlberg, 2013; Thurén, 2007). Forskare som använder 

sig av den hypotetiskt-deduktiva metoden använder sig av empiri och logik (Thurén, 2007). Våra 

testbara hypoteser har till viss del givit empiriska bevis, vilket vi baserat våra slutsatser och nya teorier 

på. Thurén (2007) menar att den logiska slutsatsen inte ens behöver stämma med verkligheten, det är 

tillräckligt att det finns ett logiskt sammanhang vid deduktionen. Vi illustrerar vårt deduktiva 

tillvägagångssätt i figuren nedan Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013) består av dessa 

sex olika steg vilka vi följt i denna studie:  
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Figur 3. Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013) 

 

3.1.3 Forskningsstrategi 

Vi har en positivistisk forskningsfilosofi med en objektiv verklighetsuppfattning samt en deduktiv 

forskningsansats vilket matchar en kvantitativ forskning väl enligt Bryman och Bell (2013). Valet av 

forskningsstrategi påverkas enligt Patel och Davidson (2011) av hur forskaren hanterar den insamlade 

informationen det vill säga hur den behandlas och undersöks. Saunders, Lewis & Thornhills (2009) 

beskrivning av kvantitativ forskning är att insamlad data måste bearbetas och sedan analyseras för att 

bli användbar, och att detta lämpligast görs med hjälp av statistikprogram och olika diagram. Vi har 

antagit en kvantitativ forskningsstrategi då vår studie handlar om kvantifiering både när det gäller 

insamling av data och analys av denna. Bryman och Bell (2013) förklarar att den kvantitativa 

forskningen består av siffror och kan kvantifieras. Kvantitativ strategi är också fördelaktig vid 

hantering av stora mängder data som i vårt fall, eftersom det trots mängden går relativt snabbt att 

analysera (Denscombe, 2016).  Syftet i vår studie är att med hjälp av insamlad sekundärdata 

undersöka valet av hållbarhetsgranskare. Vi har därför analyserat insamlad sekundärdata med hjälp 

av ett statistikprogram som heter IBM SPSS för att få fram användbar information.  

3.1.4 Forskningsmetod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Forskningsmetod är den metod eller teknik som används vid insamlingen av data (Bryman & Bell, 

2013). Metoden är ett redskap för att komma fram till syftet med undersökningen (Holme & Krohn 

Solvang, 1997). Den metod som använts för den här studien består av en litteraturstudie med syftet 

att sammanställa så mycket av den tidigare forskningen som möjligt, samt insamling av data från 

databasen Thomson Reuters Eikon. 

Genom en systematisk litteraturgenomgång har tidigare forskningsresultat angående vad som 

kännetecknar seriöst CSR-arbete ställts samman. Även CSR-aktiviteter som kan uppfattas som 

mindre seriösa, och till och med kan ses som opportunistiskt beteende har identifierats. Enligt Bryman 

och Bell (2013) definieras en systematisk litteraturgenomgång som “en replikerbar, vetenskaplig och 

transparent process” (s. 115). Syftet är att få så små skevheter som möjligt. Det har också gjorts en 

insamling i litteraturen om vilka olika alternativ av granskare som finns, fakta om de krav och 

arbetssätt de har, samt vilken kvalitet de anses hålla i sitt arbete. Bryman & Bell (2013) förklarar att 

Hypoteser 

bekräftas eller 

förkastas 
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en litteraturgenomgång stärker forskarens trovärdighet, de menar även att forskaren både ska vara 

kritisk mot materialet och tolka det. Materialet ska även användas för att förankra och stärka den egna 

forskningen. I den här studien har litteratur, samt tidigare forskningsresultat ställts samman och 

granskats kritiskt för att kunna erhålla en trovärdig och stabil grund för den egna studien. 

Efter att ha analyserat litteratur och tidigare forskningsresultat konstaterades att sekundärdata i form 

av kvalitetsbetyg och en tvärsnittsdesign var lämpligast för att ge så tillförlitliga forskningsresultat 

som möjligt.  Det finns två typer av data, primär- och sekundärdata. Primärdata är data som forskaren 

själv samlar in och sekundär är data som någon annan redan samlat in för ett annat ändamål än den 

pågående studien. Vid användandet av sekundärdata är det viktigt att undersöka vad det insamlade 

materialet består av (Edling & Hedström, 2003). För att få maximal förståelse för innehållet av den 

data som valts studerades informationen och förklaringarna till de valda dimensionerna noggrant. 

Utöver detta var vi även medvetna om att den data som finns i databaser ofta är av hög kvalitet. 

Bryman och Bell (2013) hävdar också att sekundärdata oftast är av god kvalitet eftersom innehållet 

mestadels baserats på ett stort urval med maximal representativitet, samt att de som hämtat in och 

bearbetat data vanligen använder erkända metoder som minimerar felaktigheter.  

3.1.5 Tidsperspektiv 

Vi har i den här studien använt oss av en tvärsnittsdesign, det innebär att vi valt ett tillfälle att studera 

alla variabler. Bryman och Bell (2013) förklarar att en tvärsnittsdesign betyder att data samlas in från 

många fall vid samma tillfälle. Syftet med detta är att undersöka samband (Bryman & Bell, 2013; 

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013) vilket även var syftet med vår studie. Vi ville veta 

om det fanns ett samband mellan ett antal interna, samt externa CSR-aktiviteter och ett företags val 

av hållbarhetsgranskare. Det tillvägagångssätt vi ansåg skulle ge ett så generaliserbart resultat som 

möjligt var vid en tvärsnittsstudie där alla företag som rapporterat in relevanta CSR-dimensioner 

sorterades fram ur Thomson Reuters Eikon databas. Anledningen till att det är viktigt med ett stort 

antal fall är att resultatet ger mer precisa skillnader (Bryman & Bell, 2013). Ett stort antal fall innebär 

att det är möjligt med statistiska generaliseringar, vilket medför att det till viss del går att dra allmänna 

slutsatser (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

3.2 Empirisk metod 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Som tidigare nämnts har endast sekundärdata använts. Anledningen till detta var dels den begränsade 

tid vi hade till studien och dels den stora datamängd vi snabbt fick tillgång till via Thomson Reuters 

Eikon. Vid forskning kan antingen primär- eller sekundärdata användas (Bryman & Bell, 2013), i 
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korthet så är sekundärdata redan insamlad och sammanställt material. Primärdata är data som 

forskaren själv samlar in till den studie som genomförs, exempelvis genom intervjuer. Fördelarna 

med sekundärdata är främst att det är ett snabbt och billigt sätt att ta fram stora mängder data som 

oftast håller god kvalitet (Bryman & Bell, 2013).  

Via databasen Thomson Reuters Eikon har relevant data för studien sorterats fram genom att filtrera 

fram det urval som ansågs lämpligast för att besvara den forskningsfråga som studien undersöker. 

3.2.2 Studiens population, urval och bortfall 

En population består av den sammanlagda summan av alla enheter, det kan exempelvis vara alla 

invånare på en ort. Det är viktigt att välja ut de enheter som är representativa för populationen för att 

kunna uttala sig om den (Holme & Krohn Solvang, 1997). Avsikten vid genomförandet av denna 

studie var som tidigare nämnts att få ett så generaliserbart resultat som möjligt. Kvantitativa forskare 

vill gärna förklara hur generaliserbara deras resultat är (Bryman & Bell, 2013). Detta tyckte även vi 

var viktigt och utifrån den utgångspunkten försökte vi att frambringa ett så stort urval som möjligt. 

Enligt Holme och Krohn Solvang (1997) ger små urval väldigt osäkra resultat för generaliserbarhet. 

Urvalet gjordes via Thomson Reuters Eikon, där sökfunktionen Screener användes. Det första 

kriteriet som användes var att välja publika bolag i USA och Europa. Valet hade sin grund i att erhålla 

ett så stort urval som möjligt i välutvecklade länder. Fortsättningsvis valde vi att filtrera fram de 

företag som rapporterat in den nödvändiga informationen som krävdes för studien. Därför är den 

population som gäller för denna studie de företag som har inrapporterade ESG-betyg. Utav dessa 

uppkom sedan ett visst bortfall då somliga uppgifter saknades angående de kontrollvariabler som 

inkluderats i analyserna. Det uppstod även ett litet bortfall på grund av felaktigheter i det 

inrapporterade materialet vilket medförde en bortsortering. Annars har ingen annan eliminering 

gjorts. Urvalet består därmed av alla företag i Europa och USA som hade nödvändiga uppgifter 

inrapporterade, med endast ett litet undantag för felaktigheter. Eftersom alla företag hade lika stor 

chans att inkluderas är detta ett sannolikhetsurval och därav representativt för denna population. 

(Eliasson, 2013).  

Tabellen nedan visar stegvis bortfallet vid filtreringen, samt beskrivningar av valda urvalskriterier. 

Under tabellen finns förklaringar till vad varje dimension innehåller och representerar. 
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Tabell 1. Processen av urval 

 

 Data    Beskrivning  Antal kvar 

 

 Public Companies, Country of Headquarters;  

 Europa & USA    All  32 240 

 CSR Sustainability External Audit Name  All   582 

 TRESG Workforce Score   All  582 

 TRESG Management Score   All  582 

 TRESG Resource Use Score   All  582 

 TRESG CSR Strategy Score   All  582 

 TRESG Human Rights Score   All  582 

 TRESG Community Score   All  582 

 Full-Time Employees   All > 250     521 

 Total Assets, Reported   All > 0  521 

 Return On Assets - Actual   All > 0  439 

 Övrigt bortfall    Data saknas  433

 

 

De inrapporterade ESG-betygen består av ett antal interna dimensioner som vi förklarat i teorin anses 

vara seriösa, samt ett antal externa dimensioner som kan användas på ett opportunistiskt sätt. De 

interna dimensionerna vi valt är; Workforce, Management, Resource Use, och de externa; CSR 

Strategy, Human Rights samt Community.    

   

Förklaringar till de urvalsdimensioner som använts: 

CSR Sustainability External Audit Name 

Granskade hållbarhetsrapporter som innehåller namnet på den granskare som anlitats och signerat 

hållbarhetsrapporten. 

TRESG Workforce Score 

En dimension som ger ett mått på ett företags effektivitet angående arbetsnöjdhet, en hälsosam och 

säker arbetsplats, upprätthållandet av mångfald, och lika villkor och utvecklingsmöjligheter för 

personalen. 
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TRESG Management Score 

Denna dimension är ett mått på ett företags engagemang och effektivitet gällande att följa den bästa 

praxisen av bolagsstyrningsprinciper. 

TRESG Resource Use Score 

Måttet återspeglar företagets kapacitet att minska användningen av material, energi eller vatten och 

att hitta mer miljöeffektiva lösningar genom att förbättra försörjningskedjan. 

TRESG CSR Strategy Score 

En poäng som återger ett företags förmåga att kommunicera att de integrerar ekonomiska, sociala och 

miljömässiga dimensioner i sin dagliga beslutsprocess till omvärlden.  

TRESG Human Rights Score 

Denna dimension visar hur väl ett företag respekterar fundamentala förhållanden i konventioner för 

mänskliga rättigheter. 

TRESG Community Score 

Ett mått på ett företags engagemang i att vara en god medborgare som värnar om folkhälsan, samt 

respekterar affärsetik. 

Full-Time Employees  

Företag med mer än 250 heltidsanställda.     

Total Assets, Reported  

Rapporterade totala tillgångar i företaget.     

Return On Assets - Actual 

Aktuell avkastning på totalt kapital. 

Övrigt bortfall 

Ett fåtal företag har uteslutits på grund av att det saknades information i någon av de dimensioner vi 

använt oss av i denna studie. Om dessa företag inte tagits bort skulle det kunna leda till felaktigheter 

i de analyser vi genomfört. 

3.3 Operationalisering 

Operationalisering handlar om de tillvägagångssätt som används för att mäta begrepp. Begreppen 

formas för att bli mätbara (Bryman & Bell, 2013). Vid en kvantitativ metod är förutsättningen att det 
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som ska undersökas går att mäta och kvantifiera (Holme & Krohn Solvang, 1997). Eftersom studien 

är kvantitativ och syftet var att undersöka om företags seriösa intention med CSR-arbete påverkade 

valet av hållbarhetsgranskare blev operationalisering nödvändig gällande begreppet seriös. Att mäta 

och kvantifiera är vid kvantitativa studier viktigt av flera anledningar, dels går det att jämföra 

skillnader och dels går det utifrån mätningen att beräkna relationer mellan begrepp (Bryman & Bell, 

2013). I denna studie var grundförutsättningen att först definiera vad begreppet seriöst CSR-arbete 

var, sedan att mäta relationen mellan företags seriösa intention och valet av hållbarhetsgranskare. Det 

är viktigt att begreppet vid operationalisering verkligen täcker det begrepp som ska mätas för att 

studien ska vara trovärdig (Holme & Krohn Solvang, 1997).  I denna studie har vi utifrån tidigare 

forskning och litteratur använt oss av CSR-aktiviteter som anses motsvara seriöst CSR-arbete, samt 

aktiviteter som kan upplevas mindre seriösa och även kan ge uttryck för opportunistiskt beteende. 

Samtliga variabler i studien har delats in i oberoende och beroende variabler. Kontrollvariablerna hör 

i studien till de oberoende. Den största skillnaden mellan oberoende och beroende variabler är att den 

oberoende påverkar den beroende (Bryman & Bell, 2013). Kontrollvariabler är en variabel som 

egentligen inte är relevant för den pågående studien, men genom att inkludera dessa kan missförstånd 

undvikas i analysen (Edling & Hedström, 2003). Fortsättningsvis följer kortare förklaringar för de 

variabler som används i denna studie. 

3.3.1 De oberoende variablerna, CSR-aktiviteter som anses seriösa eller möjliggör 

opportunism 

Vi har som redan nämnts gjort en systematisk litteraturgenomgång för att erhålla nödvändig kunskap 

som behövdes för att genomföra den här studien. Vid litteraturgenomgången letade vi efter fakta om 

vad som ansågs vara seriöst CSR-arbete, samt om vilka CSR-aktiviteter som kunde användas på ett 

opportunistiskt sätt. Vi hittade ett antal vetenskapliga artiklar där studier gjorts som kunde förklara 

detta. Vi fann att det framförallt handlade om de CSR-aktiviteter företagen fokuserar på. Dessa har 

redan beskrivits i teoridelen, men kortfattat handlar seriöst CSR framförallt om att interna CSR-

aktiviteter upplevs som seriösa, och de externa vänder sig till externa intressenter vilket medför snabb 

legitimitet och möjliggör ett opportunistiskt beteende. Av den anledningen ville vi undersöka om det 

fanns någon skillnad mellan val av hållbarhetsgranskare och olika interna och externa CSR-

aktiviteter. 

Vid tidigare studier har forskare använt sig av kvalitetsbetyg för att mäta seriöst CSR (Tang et al., 

2012). Därför valde även vi att göra på det sättet. De kvalitetsbetyg som använts till denna studie 

kommer från Thomson Reuters ESG Score. Thomson Reuters ESG Score är en övergripande poäng 
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som baseras på ett företags inrapporterade information angående bolagsstyrning, samt miljö och 

sociala angelägenheter. Dessa är uppdelade i block som innefattar ett antal dimensioner, 

dimensionerna består av olika indikatorer (Thomson Reuters ESG Scores, 2017). Se tabellen nedan. 

 

Tabell 2. Dimensioner (Thomson Reuters ESG Scores, 2017) 

Dimensioner Kategorier Indikatorer, st Andel, % 

Miljö Resursförbrukning 20 11,0 % 

Utsläpp 22 12, 0 % 

Innovation 19 11,0  % 

Socialt Anställda 29 16,0  % 

Mänskliga rättigheter 8 4,5 % 

Samhälle 14 8,0 % 

Produktsäkerhet 12 7,0 % 

Bolag Företagsledning 34 19,0 % 

Aktieägare 12 7,0 % 

CSR-strategi 8 4,5 % 

Totalt  178 100,0 % 

 

Av ovanstående dimensioner har vi använt dessa oberoende variabler;  

Interna dimensioner: Resursförbrukning, Anställda, Företagsledning  

Externa dimensioner: Mänskliga rättigheter, Samhälle, samt CSR-strategi.  

Dessa variabler är kvotvariabler. Kvotvariabler är variabler som mäts med siffror som säger något 

om intervallet mellan dem, vidare kan de inte vara negativa. Att förstå skillnaden mellan variablerna 
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var viktigt inför de analyser som genomförts eftersom olika variabler kräver olika typer av analyser 

(Eliasson, 2013).  

3.3.2 De oberoende kontrollvariablerna  

Även kontrollvariablerna i studien är oberoende variabler. Anledningen till att kontrollvariabler 

används är för att försäkra sig om att relationen inte endast är skenbar (Edling & Hedström, 2003). 

Kontrollvariabler är variabler som egentligen inte är relevanta för studien, men ändå kan ha en 

inverkan på den beroende variabeln. I den här studien innebär det att dessa kan ha en påverkan på 

sannolikheten för valet av granskare. De kontrollvariabler som valts är företagsstorlek - genom att 

välja företag med fler än 250 Heltidsanställda, Totala tillgångar samt Avkastning på totalt kapital. 

Dessa kontrollvariabler är variabler som använts i liknande studier (Tang et al., 2012), vilket är 

anledningen till att vi också använde dem. Även dessa variabler är kvotvariabler enligt Eliasson 

(2013). För att ytterligare förklara syftet med att inkludera kontrollvariabler i undersökningen 

utvecklas detta i nedanstående figur 

Figur 4.  Kontrollvariabler 

X1   →    X 

                   ↓ 

Y 

Om vi vill se vilken påverkan X kan ha på Y, måste vi vara medvetna om att det kan finnas andra 

variabler, exempelvis X1, som kan påverka det som innan såg ut att vara kausalitet. Genom att 

inkludera en kontrollvariabel, här X1, kan missförstånd undvikas. X1 kan vara en variabel som både 

påverkar X och Y. Om den variabeln inte inkluderas kan en feltolkning lätt ske. Forskaren kan 

förledas till att tro att de är X som påverkar Y, och vara omedveten om den inverkan X1 givit. 

3.3.3 Den beroende variabeln, val av hållbarhetsgranskare 

I denna studie har en logistisk regressionsanalys använts. Den logistiska regressionsanalysen används 

när den variabel man vill förklara är kategorisk istället för kontinuerlig, exempelvis när forskare vill 

undersöka hur olika förhållanden inverkar på val mellan två alternativ (Edling & Hedström, 2003). 

En kategorisk variabel som endast kan anta två värden benämns dikotom variabel (Eliasson, 2013). I 

vår studie är den beroende variabeln antingen revisor eller konsult, de kan användas i 

regressionsanalysen förutsatt att de görs om till dummyvariabler. En dummyvariabel är en binär 

variabel som enbart kan ha värdet 1 eller 0 (Edling & Hedström, 2003). För att kunna använda de 

kategoriska variablerna revisor och konsult, kodades dessa om till 1 respektive 0 inför analyserna. 
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3.4 Analysmetoder 

För att analysera vår data valde vi att använda statistikprogrammet IBM SPSS. Det är enligt Bryman 

och Bell (2013) och Eliasson (2013) den mjukvara som används oftast vid kvantitativ analys. 

Betydelsen av ordet analys är att dela upp i delar. Vid vetenskaplig analys betyder det att fenomenet 

delas upp och studeras i separata delarna. Granskningsprocessen ska sedan presenteras på ett sätt som 

gör det möjligt för en utomstående att förstå (Eriksson Barajas et al., 2013). Eftersom vårt mål var att 

presentera en så tydlig bild som möjlig av studiens utförande, data och resultat var det första steget 

en univariat analys. I den presenteras beskrivande statistik för att ge läsaren en lättöverskådlig, tydlig 

bild av den data vi arbetat med. Vidare utfördes en bivariat analys med syftet att undersöka 

korrelationen mellan samtliga variabler sinsemellan. Bivariat analys är enligt Bryman och Bell (2013) 

användbar för att analysera relationen mellan två specifika variabler. Eftersom vi hade för avsikt att 

erhålla så säkra resultat som möjligt blev det tredje steget en multivariat analys i form av en logistisk 

regression. Något som vi tidigare förklarat är att den beroende variabeln är en kategorisk variabel 

vilket medförde att logistisk regression var det alternativ som bäst lämpade sig för att mäta sambandet 

mellan aktuella CSR-aktiviteter och sannolikheten för valet av hållbarhetsgranskare (Edling & 

Hedström, 2003). Nedan kommer tillvägagångssätt och analysmetoder att presenteras mer ingående.  

3.4.1 Univariat analys 

En univariat analys är att undersöka en variabel i taget. Det finns flera sätt att illustrera sina data 

(Bryman & Bell, 2013; Holme & Krohn Solvang, 1997). Eftersom analysen bör presenteras tydligt 

(Eriksson Barajas et al., 2013) valdes deskriptiv statistik i tabellform. Enligt Holme och Krohn 

Solvang (1997) går det att få en sammanfattande bild av de utmärkande dragen genom att se 

fördelningarna av värdena. På så vis går det att förklara om det finns en systematik eller en skevhet. 

Vidare tydliggörs att en univariat fördelning kan skildras med hjälp av centralmått, spridning och 

snedhet. Medelvärdet är det värde som vanligtvis används av statistiker eftersom det går att utläsa 

mycket ifrån det. Nackdelen med dessa värden är att de är känsliga för extremvärden (Eliasson, 2013). 

Vi ansåg trots detta att medelvärden, standardavvikelser, samt max- och minimivärden tydligast 

skulle förmedla våra data. Vid stor spridning av observationerna kan medelvärdet bli snedfördelat 

och det kan vara tydligare med en median som inte påverkas på samma sätt av extremvärden 

(Eliasson, 2013). Då vi skulle fortsätta vår analys med en bivariat analys som skulle presenteras både 

i siffror och spridningsdiagram bedömde vi att dessa värden i den univariata analysen var tillräckliga. 
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3.4.2 Bivariat analys 

Eftersom vi ville få en förståelse för hur relationen såg ut mellan varje enskild CSR-dimension och 

valet av hållbarhetsgranskare gjordes en bivariat analys. Bryman och Bell (2013) förklarar att syftet 

med att undersöka relationen mellan två variabler är likvärdigt med att försöka finna bevis på att en 

variation av den ena variabeln sker parallellt med en variation av den andra. Vidare förklarar de att 

det är viktigt att vara medveten om att relationsanalyserna visar samband, inte orsak. Det innebär att 

det inte är korrekt att dra slutsatsen att effekten är kausal, vilket är något som vi också haft i åtanke 

under studiens gång. Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan olika CSR-

dimensioner, några som anses seriösa och andra som kan användas opportunistiskt, gentemot valet 

av hållbarhetsgranskare. Det har i den bivariata analysen inneburit att vi testat varje enskild CSR-

dimension, som är en oberoende variabel, mot valet av hållbarhetsgranskare, som är den beroende 

variabeln, för att se om en förändring av poängen i CSR-dimensionen medförde en förändring av 

sannolikheten för valet av hållbarhetsgranskare. Att analysera en förändring av den beroende 

variabeln när den oberoende förändras är enligt Holme och Krohn Solvang (1997) anledningen till 

att en bivariat analys utförs. 

Det finns olika typer av bivariata analyser att genomföra beroende på vilken typ av variabler som 

ingår i studien (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi i studien har två typer av variabler, kvot- och 

dikotoma variabler tillämpades Spearman´s rho. Detta är i enlighet med vad Bryman och Bell (2013) 

anser är lämpligt vid ett fall med de variabler vi använder. Analysen har utförts i IBM SPSS vilket 

hjälpt oss att kartlägga relationen mellan de oberoende och den beroende variabeln. Måttet för att 

mäta samband av kvotvariabler är korrelationskoefficienten (Eliasson, 2013). Det beräknade värdet 

som erhålls kan både vara negativt och positivt på en skala mellan 0–1. 0 innebär total frånvaro av 

korrelation och värden nära 1 eller -1 tyder på stark korrelation (Bryman & Bell, 2013).  

Syftet med den bivariata analysen var också att inför den multivariata analysen i förebyggande syfte 

se korrelationen mellan de olika oberoende variablerna i vårt urval. Detta är av intresse för att 

upptäcka eventuell multikollinearitet. Multikollinearitet kan vara ett problem vid regressionsanalyser 

och indikationer på detta exponeras vid korrelationsanalyser (Holme & Krohn Solvang, 1997). Mer 

ingående kommer multikollinearitetsproblemet att utvecklas i avsnittet för multivariat analys och 

logistisk regression.   

För att tydliggöra och underlätta för läsaren att förstå de siffror som erhölls vid analysen har vi även 

valt att presentera underliggande data och observationer i spridningsdiagram. Enligt Holme och 
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Krohn Solvang (1997) underlättar det för en utomstående läsare att tolka resultaten. Det blir också 

väldigt tydligt i ett spridningsdiagram att se när samband finns eller saknas (Eliasson, 2013). 

3.4.3 Multivariat analys 

Det tredje och sista steget var att utföra en multivariat analys. Denna analys utfördes för att undersöka 

om sambandet vi funnit i den bivariata analysen höll för mer djupgående tester. Analysen utförs på 

tre eller flera variabler samtidigt (Holme & Krohn Solvang, 1997). Bryman och Bell (2013) förklarar 

att det finns tre situationer som gör multivariat analys intressant. De menar att det kan finnas falska 

samband, en tredje variabel som kan påverka eller en mellanliggande variabel som påverkar. För att 

närmare kunna analysera detta blev det aktuellt med multivariat analys. Vi ville veta om det fanns 

någon samverkan mellan de oberoende variablerna i den här studien. Enligt Holme och Krohn 

Solvang (1997) kan effekten av en oberoende variabel även påverkas av de andra oberoende 

variablerna, vilket kan undersökas med hjälp av den multivariata analysen.  

I den här studien är den beroende variabeln, val av hållbarhetsgranskare, kategorisk. Det innebär att 

det är en dikotom variabel eftersom den endast består av två kategorier (Bryman & Bell, 2013; Edling 

& Hedström, 2003). Det är vanligt att vid samhälls- och beteendevetenskapliga studier ha en 

kategorisk variabel exempelvis vid val av olika handlingsalternativ (Edling & Hedström, 2003), vilket 

val av granskare är. Företagen kan antingen välja en konsult eller en revisor vilka inför analysen 

kodades till 0 respektive 1. Det blev därför lämpligt att använda en logistisk regression. Den är 

användbar när en variabel är kategorisk, och den visar sannolikheten för valet av den beroende 

variabeln utifrån nivån på den oberoende variabeln eller variablerna. Det är vanligt att använda linjära 

regressioner vid multivariat analys, men eftersom vi använder en kategorisk variabel är det som 

förklarats bättre att använda en logistisk regression. Det finns väsentliga skillnader mellan linjära och 

logistiska regressioner. Några av dessa är att den logistiska regressionen ger en modell med 

prediktioner inom ett sannolikhetsintervall mellan 0–1. Den skapar även möjlighet för effektiva 

skattningar av regressionsparametrarna, samt medger ett S-format samband.  En fördel med logistisk 

regression jämfört med linjär är också att den logistiska inte påverkas av eventuell heteroskedasticitet 

(Edling & Hedström, 2003).   

Som tidigare nämnts är multikollinearitet ett problem som kan finnas vid regressionsanalyser. Det 

innebär att det finns en hög korrelation mellan två eller flera av de oberoende variablerna. Problemet 

med multikollinearitet är att det blir svårt att särskilja de olika oberoende variablernas inverkan på 

den beroende, det innebär att de i praktiken nästintill kan mäta samma sak (Edling & Hedström, 

2003). Vi har därför studerat och analyserat korrelationerna mellan de oberoende variablerna för att 
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undersöka om multikollinearitet existerar i denna studie. Om vi hade funnit hög korrelation mellan 

exempelvis CSR-dimensionerna CSR-strategy och Community hade det kunnat innebära att den 

påverkan de har på den beroende variabeln hör ihop, och att det i princip är samma mått. Det finns 

dock ingen exakt gräns för när multikollinearitet anses vara oroande (Edling & Hedström, 2003). 

Eftersom korrelationen befinner sig på en skala mellan 0–1 och 0 innebär total avsaknad av samband 

och 1 maximalt samband (Bryman & Bell, 2013), anser vi att det ändå går att göra en viss bedömning 

om och i vilken mån multikollinearitet kan föreligga. 

Vid analys av en logistisk regression i IBM SPSS erhålls en output med diverse information. 

Exempelvis visar den modellens prediktion och hur många rätt och fel som förekommer i 

beräkningen. Den åskådliggör även tre mått som förklarar hur bra modellen passar. Dessa är -2 Log 

likelihood, Cox & Snell R Square, samt Nagelkerke R Square. Likelihood-skattningen handlar om att 

eftersöka de regressionskoefficienter som är mest sannolika utifrån mönstret i stickprovet (Edling & 

Hedström, 2003). Cox & Snell R Square och Nagelkerke är två pseudo R2-värden.  Dessa värden 

ligger på en skala mellan 0–1, de visar i vilken mån de oberoende variablerna har förmåga att 

predicera de beroende (Edling & Hedström, 2003). 

I outputen finns även en tabell som heter “Variables in the Equation”. Det är i vårt tycke den 

intressantaste tabellen eftersom den visar styrkan på koefficienten för den beroende variabeln, samt 

signifikansvärdet för varje dimension.  Koefficienten b återfinns i kolumnen B, den visar riktning, 

negativ eller positiv, samt styrka (Edling & Hedström, 2003). Det gör att den här tabellen tydligt 

beskriver samband och tillförlitlighet. I resultatdelen kommer dessa siffror att presenteras. Vi valde 

att använda oss av signifikansnivån 0,05 då Bryman och Bell (2013) menar att det är en vanlig 

risknivå som accepteras när slutsatser dras angående samband mellan variabler. Vidare hävdar de att 

det är den högsta risknivån som vanligtvis godtas inom samhällsvetenskap. Det innebär i praktiken 

att i fem fall av hundra riskeras en felaktig slutsats (Bryman & Bell, 2013, Eliasson, 2013).  

Den logistiska regressionen har utförts i flera steg i fyra modeller, där en kontrollvariabel åt gången 

lagts till.  Detta för att se hur korrelationen förändras vartefter, samt hur bra modellen passar. 

Vid bedömning av resultatet vid hypotesprövning följs ett allmänt mönster. Första steget är att 

formulera en nollhypotes som förutsätter att samband saknas. Nästa steg är att bestämma en 

acceptabel signifikansnivå som är ett mått på risken att förkasta en sann nollhypotes. Det tredje steget 

är att utreda den statistiska signifikansen. (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi beslutat att acceptera 

en signifikansnivå på 0,05 kommer de resultat som överskrider denna nivå att vara oanvändbara. Det 

innebär att nollhypoteser för de resultat som överskrider fem procentsnivån kommer att förkastas. 



 

39 

 

Edling och Hedström (2003) förklarar att hypotesprövning innebär att förkasta eller anta 

nollhypotesen. Vidare menar de att benämningen för motsatsen är mothypotes. Eliasson (2013) 

förklarar, för att kunna uttrycka sig om den statistiska signifikansen måste den data som finns tala 

starkt mot nollhypotesen. Vidare utvecklar hon att ju lägre signifikansnivå desto mindre är risken att 

förkasta en sann nollhypotes. Om signifikansvärdet ligger mycket under den valda signifikansnivån 

finns ett väldigt starkt stöd för arbetshypotesen, vilket är detsamma som mothypotesen (Eliasson, 

2013). I resultatkapitlet kommer signifikansnivån, samt styrka och riktning att presenteras och utifrån 

dessa kommer hypoteserna antingen att antas eller förkastas.  

3.5 Kvalitetskriterier 

Vid företagsekonomisk forskning är reliabilitet, replikerbarhet och validitet de tre viktigaste 

kriterierna för bedömningen av kvaliteten (Bryman & Bell, 2013). Därför har dessa använts. När en 

undersökning utförs bör hänsyn tas redan från början till reliabilitet och validitet (Eliasson, 2013), 

vilket vi genom studiens gång att haft i åtanke. 

3.5.1 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Bryman & Bell, 2013). 

Reliabilitet kan även förklaras som nivån av överensstämmelse mellan mätningar som utförs med 

samma instrument, men vid olika tillfällen (Eriksson Barajas et al., 2013). Eliasson (2013) ger ett 

konkret exempel om en våg och ett paket med två kilogram mjöl. Varje gång mjölpaketet placeras på 

vågen ska det väga två kilogram. Thurén (2007) hävdar att resultaten ska vara pålitliga om 

undersökningen är utförd på ett riktigt sätt, och Sohlberg & Sohlberg (2013,) menar att 

reliabilitetsproblem kan uppstå om en forskare feltolkar en metod. I den här uppsatsen beskriver vi 

detaljerat stegvis hur studien utförts, samt vilka källor för insamling av data och analysprogram som 

använts, vilket medför att det är enkelt att upprepa studien. Syftet med detta är att skapa hög 

trovärdighet och hög reliabilitet.  

Något som bör finnas i beaktande är att vid tvärsnittsstudier som i detta fall krävs en förståelse för att 

reliabiliteten kan delas upp i beståndsdelar. Den interna reliabiliteten är ofta låg, och den externa 

vanligtvis är hög. Den interna reliabiliteten handlar om att bestämma kausala slutsatser för att 

fastställa orsaksriktning, detta kan göras vid experiment där man manipulerar någon variabel för att 

se vad som händer (Bryman & Bell, 2013). Vid en tvärsnittsstudie som i detta fall görs endast en 

undersökning av samband mellan variabler som hämtas vid ett tillfälle. Det gör att den interna 

validiteten i vår studie trots allt inte kan anses vara hög. Däremot anser vi att den externa validiteten 

är hög i denna studie eftersom vi använt ett slumpmässigt urval. Extern validitet är enligt Bryman och 
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Bell (2013) hög vid slumpmässiga urval. Den externa validiteten har en koppling till 

generaliserbarhet. Under studiens gång har målsättningen varit att sträva efter så generaliserbara 

resultat som möjligt. Vi har sorterat fram alla publika företag i Europa och USA som presenterat en 

hållbarhetsrapport med namngiven hållbarhetsgranskare. Detta har medfört att bortfallet inte blev så 

stort. Eriksson Barajas et al. (2013) förklarar att extern validitet handlar om generaliserbarhet, och att 

stickprovet måste vara representativt för populationen, samt att förutsättningen för detta precis som i 

vårt fall är slumpmässigt urval. Vidare förklarar de att bristfälligt urvalsförfarande ifrågasätter den 

externa validiteten. Bristfälligt urval är exempelvis vissa egenskaper hos de enheter i populationen 

som gjort att de valts bort. I denna studie har dock detta inte varit ett problem eftersom det endast var 

ett fåtal hållbarhetsrapporter som saknade namn på hållbarhetsgranskare. Detta gav därför endast ett 

obetydligt bortfall.  

3.5.2 Validitet 

Detta kriterium behandlar frågan om undersökningen verkligen mäter det som avses mätas (Bryman 

& Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013; Holme & Krohn Solvang, 1997). Där blir de indikatorer 

som ligger till grund för begreppen viktiga (Bryman & Bell, 2013). Enligt Holme och Krohn Solvang 

(1997) måste operationaliseringen gjorts på ett sätt så den i teorin definierade variabeln och den 

operationaliserade variabeln överensstämmer i så hög grad som möjligt. Det innebär att den 

operationaliserade variabeln i högsta grad bör spegla den teoretiska innebörden av begreppet. I den 

här undersökningen används tidigare forskningsresultat som visat vad som anses vara seriöst CSR-

arbete, samt vad som kan uppfattas som oseriöst och kan användas för ett opportunistiskt syfte. Detta 

anser vi bör vara vederbörliga för att erhålla adekvata resultat.  

3.5.3 Replikerbarhet 

En studie som kan replikeras är en studie som kan upprepas (Bryman & Bell, 2013; Sohlberg & 

Sohlberg, 2013,). Eftersom den här studien beskrivs i detalj och använder data som hämtats ur 

Thomson Reuters Eikon kan studien utan tvivel upprepas. Detta gör den inte bara replikerbar, även 

validiteten stärks eftersom studien enkelt kan reproduceras med samma resultat. Bryman & Bell 

(2013) hävdar också att vid genomförande av en studie som inte kan replikeras kan även resultatens 

validitet betvivlas. De förklarar även att forskare av den anledningen är noga med att beskriva sitt 

tillvägagångssätt vilket därför även görs vid utförandet av denna studie. Ännu ett skäl till att 

replikation är viktigt beror på att adderade forskningsresultat skapar ett rådande paradigm (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013). Det betyder att alla sammanlagda forskningsresultat skapar en rådande nutida 

sanning. 
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3.6 Generalisering 

Vid kvantitativa studier görs ofta uttalande om i vilken mån de erhållna resultaten är giltiga till andra 

populationer än de i den aktuella undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Generaliserbarheten i en 

studie kan kopplas till undersökningens urval där urvalet måste vara så representativt som möjligt. 

Den främsta urvalsmetoden för att minimera risken för skevhet är sannolikhetsurval. Ett 

sannolikhetsurval är ett urval där samplet består av slumpmässigt utvalda enheter (Bryman & Bell, 

2013). Urvalet i den här studien består vilket vi flertalet gånger redan nämnt av alla företag i Europa 

och USA som presenterat hållbarhetsrapporter med nödvändiga kriterier, samt namngiven 

hållbarhetsgranskare. Det bortfall som finns är främst de företag som saknade data för studiens 

kontrollvariabler, vilket inte medförde något extremt stort bortfall. Följaktligen anser vi att studiens 

resultat till stor del går att generalisera till välutvecklade länder. Dock bör man vara medveten om att 

resultaten främst är representativa för den population som urvalet hämtats ifrån (Bryman & Bell, 

2013). 

3.7 Källkritik 

En källa är ett skriftligt material med viss information, där informationens auktoritet kan hänföras till 

skriften (Holme & Krohn Solvang, 1997). Att referera till annan litteratur är viktigt eftersom det visar 

att det finns en förståelse av helheten för forskningsområdet (Bryman & Bell, 2013). Avgörande för 

användandet av källor vid forskning beror på deras trovärdighet (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

Därför är det viktigt att i första hand referera till en originalkälla, att citera till en andrahandskälla kan 

vara vanskligt då man utlämnas till någon annans tolkning av den ursprungliga texten (Bryman & 

Bell, 2013). För att ha en så trovärdig grund som möjligt har vi nästintill uteslutande använt 

förstahandskällor. Vi har även valt att i första hand använda artiklar som har publicerats i 

vetenskapliga tidningsskrifter där källorna är granskade. Vetenskapliga tidskriftsartiklar har hög 

tillförlitlighet, då de granskas kritiskt av sakkunniga inom forskningsområdet (Eriksson Barajas et 

al., 2013). I den mån vi inte kunde hitta relevant information i dessa har vi också använt diverse 

studie- och facklitteratur angående både forskningsmetodik och CSR.  

För att läsaren av vår uppsats lätt ska ha möjlighet att hitta och ta del av den litteratur som ligger till 

grund för studien har vi varit noggranna med att referera, samt skapa en tydlig källförteckning. En 

god källförteckning är enligt Eriksson och Hultman (2014) viktigt för att möjliggöra för läsaren att 

göra en egen bedömning av överensstämmandet mellan rapport och ursprungskälla. Vidare förklarar 

de att källhänvisning kan göras utifrån olika system. I den här uppsatsen har referenssystemet APA 

använts undantagslöst.  
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3.8 Metodkritik 

Den kvantitativa forskningen kritiseras ofta på flera plan, bland annat ifrågasätts den känsla av 

riktighet och precision som ofta förmedlas i kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2013). 

Bryman och Bell (2013) menar att detta innebär att det ger en falsk bild som inte gestaltar 

verkligheten. Vi har i vår studie för att stärka trovärdigheten och för att förmedla en korrekt bild varit 

noga med att redogöra för de begrepp som använts, samt hur de definieras. 

Vidare kritiseras ofta den kvantitativa forskningen för att ge forskaren för stort utrymme för egna 

tolkningar vid enkäter och liknande (Bryman & Bell, 2013). Detta förekommer dock inte i vår studie 

då vi endast använt oss av sekundärdata från databasen Thomson Reuters Eikon där vi hämtat 

uppgifter ur företagens årsredovisningar samt olika index och poäng. Att arbeta med sekundärdata är 

ofta effektivt eftersom tiden kan fokuseras på analysen av data istället för insamlandet av denna. 

Bryman och Bell (2013) påpekar dock att det kan vara en begränsning att arbeta med någon annans 

data då man inte är bekant med materialet och att det därför tar tid att lära känna. Vi anser dock att vi 

är väl inlästa i ämnet, samt bekanta med årsredovisningar, dess struktur och innehåll vilket gör att 

detta inte är ett problem i denna studie. 

Kvaliteten på sekundärdata är också ifrågasatt (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2009). Bryman 

och Bell (2013) menar dock att sekundärdata ofta har en högre kvalitet än egeninsamlad data. Även 

Saunders et al. (2009) instämmer om att sekundärdata från dataarkiv oftast håller en högre kvalitet. 

Databasen Thomson Reuters som vi använt oss av är en väletablerad databas som ofta används i 

forskarvärlden (Ince & Porter, 2006) och kan därför anses hålla en hög nivå på kvaliteten. En nackdel 

med sekundärdata som bör has i åtanke är att det svårt att veta exakt vad siffrorna speglar. Ännu en 

nackdel är att olika insamlare av data kan ha tolkat och registrerat den olika. Det kan ge siffror och 

slutsatser som inte är helt tillförlitliga (Bryman & Bell, 2013). Vanligast är trots det att samhälls- och 

beteendevetare använder sig av sekundärdata (Edling & Hedström, 2003). Vi anser dock att det är 

viktigt att ha dessa nackdelar i minnet när resultaten analyseras.  

Vi anser att en svaghet i den här studien är att tvärsnittsstudien endast gäller för en tidpunkt. Bryman 

och Bell (2013) förklarar att en tvärsnittsdesign utförs genom att data samlas in från flertalet fall vid 

ett tillfälle för att undersöka sambandsmönster. Eftersom data endast  hämtats från år 2016 innebär 

detta att erhållna resultat endast kan hänföras till detta år. Då vi till viss del har bearbetat denna data 

manuellt och endast haft begränsat med tid fanns det dock inte utrymme till att analysera mer data än 

vid ett tillfälle.   
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4. Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet baseras på en tvärsnittsstudie av de 433 

företag som uppfyllde valda urvalskriterier. I presentationen har sammanfattande tabeller och grafer 

använts som stöd till texten för att tydligare beskriva resultaten. 

 

4.1 Analys  

4.1.1 Beskrivande statistik 

Här illustreras den univariata analysen i tabellform. 

Tabell 3. Beskrivande statistik för de 433 företag som ingår i vår studie 

 

Variabel  N Minimum Maximum Medel St.avv.  

 

Workforce  433 ,11 1,00 ,77 ,1847 

Management  433 ,01 1,00 ,62 ,2686 

Resource Use Score 433 ,20 1,00 ,82 ,1518 

CSR Strategy    433 ,05 1,00 ,74 ,2110 

Human Rights  433 ,13 1,00 ,81 ,1897 

Community  433 ,05 1,00 ,71 ,2520

Full-Time Employee 433 276 626715 54026,6 79223,4 

Total Assets  433 470000000 38516200000000 334030297000 2274007048000 

ROA  433 2 % 40,1% 5,8770% 4,8391% 

  

 

Ovanstående tabell visar deskriptiv statistik för de variabler som använts i studien. Här presenteras 

fördelningen av centralmått, spridning, samt max- och minimivärden för poängen i de olika 

dimensionerna. Det kan enligt Holme och Krohn Solvang (1997) vara bra för att en utomstående ska 

ha möjlighet att skapa förståelse för eventuell systematik eller skevhet. Vi kan i tabellen se att 

medelvärdet i samtliga dimensioner ligger tämligen högt. De minimivärden som presenteras ligger 

alla förhållandevis lågt, samtidigt som det i alla dimensioner finns företag som har full poäng, det vill 

säga 1. Sammanfattningsvis har vissa företag full poäng och medelvärdet ligger relativt högt, vilket 
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indikerar på ett allmänt stort intresse för hållbarhetsarbete hos företagen. Tabellen visar även att det 

finns ett mindre antal företag med väldigt låga poäng.  

                                                                     

Tabell 4. Val av hållbarhetsgranskare 

Granskare   Antal Procent 

Konsult 0 151 34,9 

Revisor 1 282 65,1 

  Total 433 100,0 

 

 

Här visas fördelningen gällande valet av hållbarhetsgranskare i denna studie. Tabellen visar att 

konsult kodats som 0 och revisor som 1. Tabellen tydliggör även att 65,1 procent valt att anlita en 

revisor jämfört med 34,9 procent som valt att anlita en konsult. Detta innebär att majoriteten av 

företagen i studien har valt att anlita en revisor som granskare.       
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4.1.2 Korrelationsanalys 

I nedanstående tabell presenteras korrelationen mellan de olika variabler som ingår i den bivariata 

analysen. 

Tabell 5. Korrelationsmatris - Spearman´s rho 

  Granskare Work-

force 

Manage-

ment 

Resource 

use 

CSR- 

strategy 

Human 

rights 

Commu- 

nity 

Full Time 

Empl. 

Total 

Assets 

ROA 

Workforce  ,022  

(,655) 

-         

Manage-

ment 

 -,081  

(,094) 

,162**  

(,001) 

-        

Resource 

use 

 ,007 

(,892)  

,358**  

(,000) 

 ,094* 

(,050)  

-       

CSR- 

strategy 

-,303** 

(,000)  

 ,078  

(,105) 

 ,213** 

(,000)  

 ,163**  

(,001) 

-      

Human 

Rights 

,128**  

(,008) 

,324**  

(,000) 

 ,135**  

(,005) 

 ,295** 

(,000)  

 ,008 

(,871)  

-     

Commu-

nity 

 -,088  

(,068) 

,178**  

(,000) 

 ,262**  

(,000) 

 ,226**  

(,000) 

 ,252** 

(,000)  

 ,292**  

(,000) 

-    

Full Time 

Employee 

 ,071  

(,140) 

,231** 

(,000)  

 ,113*  

(,018) 

 ,253**  

(,000) 

 ,131**  

(,006) 

 ,276**  

(,000) 

 ,255**  

(,000) 

-   

Total 

Assets 

 ,100* 

(,037)  

 ,098* 

(,041)  

 ,141** 

(,003)  

 ,237**  

(,000) 

 ,229** 

(,000)  

 ,191** 

(,000)  

 ,271** 

(,000)  

 ,495** 

(,000)  

-  

ROA -,158**  

(,001) 

 ,104* 

(,030)  

 ,030  

(,530) 

 -,002  

(,964) 

 ,022 

(,641)  

 -,024 

(,619)  

 -,021  

(,663) 

 -,083 

(,086)  

,405** 

(,000)  

 - 

*. Korrelationen är signifikant på en 0,05 nivå. **. Korrelationen är signifikant på en 0,01 nivå. Koefficient 

(signifikansnivå).”Granskare” visar korrelationen mellan granskare och övriga variabler. ”Workforce” visar korrelationen mellan 

workforce och övriga variabler. ”Management” visar korrelationen mellan management och övriga variabler. ”Resource use” visar 

korrelationen mellan resource use och övriga variabler. ”CSR” visar korrelationen mellan CSR och övriga variabler. ”Human Rights” 

visar korrelationen mellan human rights och övriga variabler. ”Community” visar korrelationen mellan community och övriga 

variabler. ”Full Time Employee” visar korrelationen mellan full time employee och övriga variabler. ”Total Assets” visar korrelationen 

mellan total assets och övriga variabler. ”Return On Assets” visar korrelationen mellan return on assets och övriga variabler. 
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Ovanstående matris visar både hur de oberoende variablerna korrelerar med den beroende variabeln, 

samt med varandra. Den tydliggör även vilka resultat som är signifikanta och inte. Vissa korrelerar 

på en procents nivå, och andra på fem procents nivå. Här tydliggörs att CSR-strategy har en tydlig 

korrelation med valet av hållbarhetsgranskare. Denna korrelation indikerar redan här stöd för vår 

fjärde hypotes som menar att företag med höga CSR-poäng i dimensionen CSR-strategy är mindre 

benägna att anlita en revisor än en konsult. Detta är den enda hypotes som i nuläget tenderar att 

bekräftas. Endast en dimension till håller sig inom gränsen för vår valda signifikansnivå gentemot 

valet av granskare vilket är Human Rights. Dock indikerar den att företag med höga poäng i 

dimensionen väljer revisor snarare än konsult, vilket talar emot vår femte hypotes. Varken Workforce, 

Management, Resource use eller Community har signifikansvärden som är acceptabla mot valet av 

granskare. Något som är väldigt tydligt är att det finns samband mellan de flesta av de oberoende 

variablerna. Korrelationen är dock inte tillräckligt hög för att vi ska anse att multikollinearitet ska 

vara ett oroväckande problem. Däremot gör detta oss medvetna om att det finns ett samband mellan 

nästintill alla valda CSR-dimensioner. För att förtydliga samband, samt frånvaro av samband mellan 

CSR-dimensioner och sannolikheten för valet av granskare presenteras nedan spridningsdiagram som 

visar spridningen av observationerna. De två första är signifikanta och resterande icke-signifikanta. 
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Figur 5. CSR-Strategy (Extern dimension) 

Sig. 0,000  

Bilden ovan visar de olika observationerna. Mönstret synliggör att ju högre poäng företag har i 

dimensionen CSR-strategy, desto mindre sannolikhet att de väljer en revisor som granskare. 

 

 

Figur 6. Human Rights (Extern dimension) 

Sig. 0,008  

Även här är signifikansvärdet acceptabelt. Det går tillika också här att urskilja ett mönster som visar 

att för CSR-dimensionen Human Rights är sannolikheten större att företag väljer en revisor som 

granskare. Det är dock uppenbart att det är stor spridning mellan observationerna. 
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Sig. 0,655 

Detta spridningsdiagram visar att de flesta företag har relativt höga poäng i dimensionen Workforce. 

Det syns dock tydligt att det inte finns något uppenbart mönster vid val av granskare.  

 

 

 

Figur 8. Management (Intern dimension) 

Sig. 0,094 

Inte heller här finner vi ett acceptabelt signifikansvärde för vår valda signifikansnivå 0,05. Men om 

vi använt oss av en signifikansnivå på 0,1 som ibland kan anses tillräckligt ur risksynpunkt (Bryman 

Figur 7. Workforce (Intern dimension) 
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& Bell, 2013) hade detta varit tillräckligt för att indikera på ett samband gällande vår andra hypotes. 

Den hade då dock visat på ett samband men klargjort att det inte finns stöd för hypotesen. Det går 

dessutom i diagrammet att urskilja ett svagt mönster som antyder att höga poäng på CRS-dimensionen 

Management minskar sannolikheten för att företagen väljer en revisor som granskare. 

 

 

 

Figur 9. Resource Use (Intern dimension) 

Sig. 0,892 

I detta spridningsdiagram syns inget mönster som pekar på något samband mellan höga poäng och 

val av granskare. Det syns dock tydligt att många företag har höga poäng, men att det är stor spridning 

på valet av granskare.   
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Figur 10. Community (Extern dimension) 

Sig. 0,068 

Slutligen ser vi även här att signifikansvärdet ligger relativt nära gränsen av vår valda signifikansnivå. 

Det går även att urskilja ett svagt mönster som indikerar på ett negativt samband, vilket skulle tala 

till fördel för vår sjätte hypotes. Detta skulle styrka att höga poäng i CSR-dimensionen Community 

medför mindre sannolikhet för val av revisor. 

 

Fortsättningsvis följer en djupare analys i form av en multivariat analys där vi undersöker utfallet när 

flera variabler samtidigt ingår i analysen.  
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4.1.3 Regressionsanalys  

Tabell 6. Regressionstabell 

Variabler Beroende Val av granskare   

Oberoende Modell 1  Modell 2  Modell 3 Modell 4  

Interna dimensioner  

 

Workforce Score 

 

 

,137 

(,832) 

 

 

 ,001 

(,999) 

 

 

,022 

(,973) 

 

 

,225 

(,734) 

Management Score -,294 

(,487) 

-,289 

(,495) 

-,292 

(,490) 

-,282 

(,509) 

Resource Use Score -,120 

(,881) 

-,219 

(,786) 

-,209 

(,796) 

-,230 

(,776) 

Externa dimensioner 

 

CSR Strategy Score 

 

 

-3,087** 

(,000) 

 

 

-3,142** 

(,000) 

 

 

-3,127** 

(,000) 

 

 

-3,110** 

 (000) 

Human Rights Score 1,807* 

(,004) 

1,736* 

(,005) 

1,733* 

(,005) 

1,743* 

(,005) 

Community Score -,395 

(,420) 

-,448 

(,362) 

-,454 

(,356) 

-,533 

(,282) 

Kontrollvariabler        

Full-Time Employees -  ,000 

(,140) 

,000 

(,146) 

 ,000 

 (,180) 

Total Assets - - ,000 

(,572) 

 ,000 

 (,672) 

Return On Assets - - -  -,042 

 (,055) 

Nagelkerke R Square ,134 ,141 ,142 ,153  

Cox & Snell R Square ,097 ,102 ,103  ,111 

-2 Log likelihood 515,679 513,305 512,909 509,187 

Percentage correct 67,4 67,9 67,7 68,6 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 

N 433  433 433 433  

* Signifikant på en 0,05 nivå. **Signifikant på en 0,01 nivå. Koefficient (signifikansnivå). ”Variabler” visar  

oberoende variabler och kontrollvariabler. Beroende variabeln för samtliga modeller är val av hållbarhetsgranskare. 
 

Denna tabell visar korrelationen när alla oberoende variabler ingår samtidigt i analysen. Modell 1 

innefattar alla oberoende variabler samtidigt gentemot valet av hållbarhetsgranskare. I modell 2,3 och 
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4 har sedan en kontrollvariabel åt gången inkluderats. Additionen av kontrollvariablerna ger ingen 

större skillnad, vilket visar att relationen inte endast är skenbar (Edling & Hedström, 2003). I tabellen 

visas även signifikansvärdet, vilket vi redan informerat om i denna studie är acceptabelt vid 0,05. Det 

innebär att det endast är två av CSR-dimensionerna som understiger gränsvärdet. Dessa är båda 

externa, CSR-strategy och Human Rights. Denna analys styrker hypotes H4, samtidigt faller hypotes 

H5. För övriga hypoteser finner vi inget stöd varvid dessa förkastas. Värdet av Nagelkerke R Square 

är 0,153 och Cox & Snell R Square 0,111. Det visar de oberoende variablernas förmåga att predicera 

de beroende på en skala mellan 0–1, vilket i den här studien kan anses låga då de ligger närmare 0 än 

1. Percentage correct visar att modellens prediktionsförmåga är 68,6 procent. 

4.2 Resultat av hypotesprövning 

4.2.1 Signifikanta oberoende variabler 

Nedan presenteras de oberoende variabler som har en signifikant påverkan på valet av 

hållbarhetsgranskare. 

 

CSR Strategy (Extern dimension) 

H4. Vid höga poäng på CSR-dimensionen CSR-strategy minskar sannolikheten för att välja en revisor 

som granskare. 

Våra analyser visar att CSR-strategy har signifikant påverkan på den beroende variabeln 

hållbarhetsgranskare. I korrelationsanalysen (se tabell 5) ser vi att CSR-strategy är den variabel som 

uppvisar högst korrelation med valet av granskare. Även regressionsanalysen (se tabell 6) visar att 

korrelationen mellan dessa två variabler är störst. Analysen visar ett signifikant negativt samband 

vilket betyder att ju högre CSR-strategy score ett företag har desto mindre är sannolikheten att de 

väljer en revisor som granskare. 

Således accepteras hypotes H4. 

 

Human Rights (Extern dimension) 

H5. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Human Rights minskar sannolikheten att välja en revisor 

som granskare. 
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Testet av Human Rights visar att denna dimension också har ett signifikant samband angående valet 

av granskare. Både korrelationsanalysen (se tabell 5) och regressionsanalysen (se tabell 6) visar ett 

signifikant positivt samband. Detta betyder att ju högre Human Rights score ett företag har desto 

större är sannolikheten att de väljer en revisor som granskare, detta talar dock emot vår hypotes. 

Hypotes H5 saknar således empiriskt stöd. 

 

4.2.2 Icke signifikanta oberoende variabler 

Nedan presenteras de oberoende variabler som inte har någon signifikant påverkan på valet av 

hållbarhetsgranskare. 

 

Workforce (Intern dimension) 

H1. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Workforce ökar sannolikheten för att välja en revisor som 

granskare. 

I båda analyserna är signifikansvärdet alldeles för högt för att uppvisa något samband. Detta bekräftas 

även att spridningsdiagrammet (se figur 7) i anknytning till korrelationsanalysen. Även här är 

avsaknaden av samband tydlig.  

Hypotes H1 saknar empiriskt stöd. 

 

Management (Intern dimension) 

H2. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Management ökar sannolikheten för att välja en revisor 

som granskare. 

Vi ser i båda analyserna av variabeln att det tenderar föreligga ett negativt samband vilket är 

motsatsen till vår ställda hypotes. Korrelationsanalysen (se tabell 5) uppvisar ett signifikansvärde som 

skulle ha accepterats på en 0,1 nivå, men i regressionsanalysen (se tabell 6) erhålls ett 

signifikansvärde som är alldeles för högt för att kunna accepteras.  

Hypotes H2 saknar därmed empiriskt stöd. 
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Resource use (Intern dimension) 

H3. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Resource use ökar sannolikheten för att välja en revisor 

som granskare. 

Varken korrelationsanalysen eller regressionsanalysen uppvisar ett acceptabelt signifikansvärde. I 

spridningsdiagrammet (se figur 9) som presenterades i anslutning till korrelationsanalysen blir det 

tydligt att samband saknas mellan poäng och val av granskare. 

Hypotes H3 saknar därmed empiriskt stöd.    

 

Community (Extern dimension) 

H6. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Community minskar sannolikheten för att välja en revisor 

som granskare. 

Vi ser en indikation på samband i korrelationsanalysen (se tabell 5) och i regressionsanalysen (se 

tabell 6). Detta skulle betyda att ju högre poäng i dimensionen Community desto mindre är 

sannolikheten att företaget valt en revisor som granskare, vilket skulle stämma med vår hypotes. Vi 

saknar dock ett statistiskt signifikant resultat i dessa analyser då signifikansvärdet i 

korrelationsanalysen visar 0,068 vilket hade varit acceptabelt på en 0,1 nivå men i regressionen är 

signifikansvärdet 0,282 och därmed inte accepterbart. 

Hypotes H6 saknar följaktligen empiriskt stöd. 
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Tabell 7. Sammanfattning av hypotesprövningen 

Nr Hypotes Resultat 

H1 Vid höga poäng på CSR-dimensionen Workforce ökar 

sannolikheten för att välja en revisor som granskare. 

Saknar empiriskt stöd 

H2 Vid höga poäng på CSR-dimensionen Management ökar 

sannolikheten för att välja en revisor som granskare. 

Saknar empiriskt stöd 

H3 Vid höga poäng på CSR-dimensionen Resource use ökar 

sannolikheten för att välja en revisor som granskare. 

Saknar empiriskt stöd 

H4 Vid höga poäng på CSR-dimensionen CSR-strategy minskar 

sannolikheten för att välja en revisor som granskare. 

Accepteras 

H5 Vid höga poäng på CSR-dimensionen Human Rights minskar 

sannolikheten att välja en revisor som granskare. 

Saknar empiriskt stöd 

H6 Vid höga poäng på CSR-dimensionen Community minskar 

sannolikheten för att välja en revisor som granskare. 

Saknar empiriskt stöd 
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5. Diskussion av resultatet 

 

I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning, teorier och uppställda 

hypoteser. Vidare redovisas även våra egna reflektioner.

 

5.1 Resultatdiskussion 

Studiens grundläggande frågeställningar var om företagens seriösa intention med hållbarhetsarbete, 

samt sätt att implementera CSR-aktiviteter påverkar valet av hållbarhetsgranskare. Studien har visat 

att det finns CSR-aktiviteter som har tydliga samband med valet av hållbarhetsgranskare. Detta gäller 

dock inte alla CSR-aktiviteter. Men resultaten indikerar att det kan finnas samband mellan företagens 

intention och valet av granskare. 

Som tidigare förklarats har tidigare forskning inte givit samstämmiga resultat när forskare utgått från 

allmänna faktorer som exempelvis bolagsstorlek, belåningsgrad och likviditet (de Villiers & van 

Staden, 2010a; Kolk & Perego, 2010). Det har också visat sig att en del företag använder 

hållbarhetsgranskning för att öka sin legitimitet utan att ta hänsyn till tillförlitligheten (Gillet, 2012; 

Manetti & Toccafondi, 2012; Park & Brorson, 2005; Smith et al., 2011), samt att det hos vissa företag 

finns tendenser till oärlighet vid hållbarhetsrapportering (Aras & Crowther, 2008). 

Då det helt saknades forskning om företags intention med CSR-arbetet i relation till valet av 

hållbarhetsgranskare, samt frånvaron av samstämmiga resultat vid tidigare studier var vi intresserade 

av att undersöka om ett företags intention, samt sätt att implementera CSR inverkade på valet av 

hållbarhetsgranskare. Intentionen för vad som kännetecknar seriöst CSR har tidigare undersökts av 

bland annat Tang et al. (2012). Eftersom många förespråkare av CSR anser att arbetet inte enbart 

handlar om välvilja, utan främst om ekonomisk vinning (Grafström et al., 2015), har vi även 

undersökt vilka CSR-aktiviteter som kan upplevas och användas för ett opportunistiskt syfte. Det 

visade sig att externa CSR-aktiviteter har hög inverkan på företagens rykte (Tang et al., 2012), vilket 

även ökar möjligheten för opportunistiskt agerande. Det beror på att de är synliga utanför företaget 

och lätt kommuniceras till intressenterna (Jutterström & Norberg, 2011). 

Interna CSR-aktiviteter såsom bolagsstyrning och personalfrågor kan jämställas med det integrerade 

synsättet som framförallt eftersträvar att gynna samhället och att möta alla intressenters behov 

(Jutterström & Norberg, 2011). Personal och konsumenter upplever en seriös äkthet när företag 

arbetar med interna CSR-aktiviteter (Tang et al., 2012; Wong et al., 2016). Externa CSR-aktiviteter 
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vänder sig till externa intressenter och är exempelvis insatser som behandlar mänskliga rättigheter 

och samhällsfrågor (Tang et al., 2012). Externa CSR-aktiviteter kan jämställas med instrumentell 

CSR (Jutterström & Norberg, 2011), vilket enligt förespråkare av integrerat CSR hävdar inte är seriöst 

(Weaver et al., 1999). Enligt det instrumentella perspektivet ska CSR-aktiviteter endast utföras när 

de ger ett direkt finansiellt genomslag (Wiener, 1982).  

Även skillnaden mellan konsulter och revisorer har lyfts fram, detta har innefattat både arbetssätt och 

kvalitet. Exempelvis deltar konsulterna i det löpande hållbarhetsarbetet (Dillard, 2011; Manetti & 

Toccafondi, 2012; O´Dwyer & Owen, 2005, 2007), och kan därför inte anses vara en extern part 

(Dillard, 2011; O´Dwyer & Owen, 2007). Revisorer arbetar endast med granskningen av 

hållbarhetsredovisningen och är fokuserade på att rapporteringen är korrekt (Dillard, 2011; O´Dwyer 

& Owen, 2005, 2007), Det finns även belägg för att granskning av revisorer håller högre kvalitet än 

granskning av konsulter (Perego, 2009; Simnett et al., 2009). Detta klargör att en revisor både är en 

extern granskare och att granskningen ger högre tillförlitlighet.  

För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor; om företags seriösa intention, samt sätt att 

implementera CSR-arbetet påverkar valet av hållbarhetsgranskare, valdes dimensioner som 

motsvarar tre interna och tre externa CSR-aktiviteter. Av dessa representerar de interna 

dimensionerna; Management, Workforce och Resource use en seriös intention till CSR enligt tidigare 

forskning (Tang et al., 2012). De externa; CSR-strategy, Human Rights och Community kan enligt 

litteraturen användas för att nå intressenterna, agera opportunistisk samt erhålla legitimitet (Grafström 

et al., 2015). 

Med hänsyn till ovanstående utformades sex hypoteser, vilka vi ansåg skulle ge oss svar på syfte och 

frågeställningar. De tre första hypoteserna som består av interna CSR-aktiviteter har formulerats 

enligt följande:  

H1. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Workforce ökar sannolikheten för att välja en revisor som 

hållbarhetsgranskare.  

H2. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Management ökar sannolikheten för att välja en revisor 

som hållbarhetsgranskare. 

H3. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Resource use ökar sannolikheten för att välja en revisor 

som hållbarhetsgranskare. 
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Studiens resultat visade att det inte fanns några signifikanta samband mellan val av 

hållbarhetsgranskare och de interna CSR-aktiviteter som valts för denna studie. Resultaten är varken 

signifikanta enligt den bivariata analysen eller enligt regressionsanalysen.  

Vi valde att förtydliga den bivariata analysen med spridningsdiagram av observationerna. 

Spridningsdiagrammen klargör att det i CSR-dimensionerna Workforce och Resource use generellt 

finns många företag som har höga poäng, men observationspunkterna visar även en frånvaro av 

samband då dessa är väldigt spridda. Det framgår att höga CSR-poäng inte har ett samband med valet 

av granskare, revisor eller konsult. I spridningsdiagrammet för Management går det att urskilja ett 

potentiellt svagt mönster som möjligtvis skulle kunna ge en indikation på att högre CSR-poäng 

medför att sannolikheten för val av revisor minskar något vilket helt talar emot vår hypotes, H2. Men 

som nämnts är resultaten inte signifikanta och för otydliga för att möjliggöra att slutsatser dras. 

Den multivariata analysen utfördes i form av en logistisk regression, där alla variabler som ingick i 

studien testades tillsammans. Denna gjordes i fyra steg, modell 1, modell 2, modell 3 och modell 4. 

Den första modellen innefattar endast de CSR-dimensioner som berör studiens hypoteser. Sedan lades 

en kontrollvariabel till per modell. Kontrollvariablerna som använts är, Full-time Employees, Total 

Assets och Return on Assets, vilka är vanliga kontrollvariabler i liknande studier (Tang et al., 2012). 

Signifikansvärdet sjönk för flertalet oberoende variabler när dessa inkluderades samtidigt i 

regressionsanalysen jämfört med den bivariata analysen. Dock nådde inte fler en acceptabel nivå för 

vår vedertagna gräns 0,05. Inte heller när kontrollvariablerna inkluderas i regressionsanalysen erhölls 

ett godtagbart värde. Detta indikerar dock på att det finns en samverkan mellan flertalet oberoende 

variabler.  

Ovanstående visar att vi varken finner stöd eller samband för våra tre första hypoteser. 

Resultaten för de externa CSR-dimensionerna är dock lite mer intressanta eftersom det framkommer 

signifikanta samband mellan valet av hållbarhetsgranskare och poäng i två fall av tre.  Studiens 

externa CSR-dimensioner är följande: 

H4. Vid höga poäng på CSR-dimensionen CSR-strategy minskar sannolikheten för att välja en revisor 

som hållbarhetsgranskare. 

H5. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Human Rights minskar sannolikheten för att välja en 

revisor som hållbarhetsgranskare.  
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H6. Vid höga poäng på CSR-dimensionen Community minskar sannolikheten för att välja en revisor 

som hållbarhetsgranskare. 

Vår fjärde hypotes, H4 är den enda hypotes som styrks enligt våra erhållna resultat. Enligt 

regressionsanalysens resultat är B-koefficienten -3,110 och signifikansen är 0,00 vilket visar ett tydlig 

negativt samband mellan CSR-poäng och val av granskare. Det innebär precis som vi förutspått att 

ju högre poäng ett företag har i CSR-dimensionen CSR-strategy, desto mindre är sannolikheten för 

att välja en revisor som granskare. Det är också i enlighet med vad Jutterström och Norberg (2011) 

hävdar, att en stor del av CSR-arbetet är enligt konsulter att kommunicera företagets CSR. Detta 

skulle även kunna vara en indikation på vad tidigare studier visar, att det finns företag som använder 

hållbarhetsgranskning opportunistiskt för att öka legitimiteten (Gillet, 2012; Manetti & Toccafondi, 

2012; Park & Brorson, 2005; Smith et al., 2011), samt att hållbarhetsgranskningen snarare tillgodoser 

företagens behov än intressenternas (Dando & Swift, 2003; Deegan et al., 2006; Fonseca, 2010; Jones 

& Solomon, 2010; O´Dwyer & Owen, 2005, 2007). Detta är också i enlighet med intressentteorin 

som påvisar företagens incitament till att värna om sina intressenter, samt förklara ett företags CSR-

arbete (Barako & Brown, 2008; Velte, 2016). Resultaten går även att koppla till legitimitetsteorin som 

förklarar att företag behöver vara legitima för att överleva, och att de uppnår legitimitet genom att 

agera som intressenterna förväntar sig (Branco & Rodrigues, 2006; Douglas et al., 2004; Farache & 

Perks, 2010; O’Donovan, 2002). 

Även CSR-dimensionen Human Rights är signifikant under nivån 0,05 med 0,005 enligt 

regressionsanalysen. Där ligger B-koefficienten på 1,743 vilket visar på ett positivt samband. Dock 

motbevisar detta vår femte hypotes. Desto högre CSR-poäng ett företag har ju mer sannolikt är det 

att de väljer en revisor som granskare.  

För den sjätte och sista hypotesen är signifikansvärdet för högt för att kunna styrka något samband. 

Vid den bivariata analysen var erhållen signifikans 0,068, vilket hade varit acceptabelt på en 

signifikansnivå på 0,1. Dock försämrades signifikansvärdet vid regressionen vilket medförde att den 

inte kan anses styrka ett samband.  

5.2 Egna reflektioner 

Avsaknaden av signifikanta samband i flera av de CSR-dimensioner som studien analyserat i 

relationen till val av hållbarhetsgranskare har fått oss att fundera över tidigare studier där diverse 

olika samband och avsaknad av samband erhållits (de Villiers & van Staden, 2010a; Kolk & Perego, 

2010). Eventuellt skulle tidigare studiers problem med att finna samband, samt avsaknaden av 
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samband i den här studien kunna indikera att det finns andra anledningar eller variabler som bättre 

kan förklara valet av hållbarhetsgranskare än de som tagits hänsyn till i denna och i tidigare studier.  

Vi ifrågasätter dessutom om företag har kunskapen om att revisorer håller högre kvalitet (Perego, 

2009; Simnett et al., 2009) och tillförlitlighet (Dillard, 2011; O´Dwyer & Owen, 2005, 2007) vid 

hållbarhetsgranskningen än konsulter, samt vilka signaler valet av hållbarhetsgranskare kan ge 

intressenterna. Det är troligt att företagen är omedvetna om skillnaderna mellan revisorer och 

konsulter som hållbarhetsgranskare, varför eventuella samband mellan externa respektive interna 

CSR-aktiviteter och valet av granskare kan utebli av det skälet. 

Det är dessutom möjligt att företagen använder sig av båda typerna av hållbarhetsleverantörer i olika 

skeden av CSR-arbetet. Även om företagen väljer att ha en konsult som arbetar aktivt med 

hållbarhetsarbetet i verksamheten, utesluter det inte möjligheten att därefter ha en oberoende 

granskare i form av revisor som styrker tillförlitligheten i rapporterna. Detta blir då motsvarigheten 

till revisionen av de finansiella rapporterna. Företag som inte har något att dölja, samt en seriös 

intention bör enligt vårt omdöme enbart gynnas i strävan efter att vinna intressenternas förtroende 

och legitimitet om de väljer att anlita en revisor för hållbarhetsgranskningen. Detta förutsätter dock 

att företagen har vetskap om skillnaderna mellan av att anlita en revisor och en konsult. Det vi inte 

kunnat ta hänsyn till och som kan påverka vårt resultat är om vissa företag använder en konsult aktivt 

i hållbarhetsarbetet, men sedan använt sig av en revisor vid granskningen. Om detta är vanligt kan 

det påverka hur våra mätningar bör tolkas. 

Något vi ansåg väldigt intressant var att fler företag valt att anlita en revisor än en konsult. En av 

analyserna åskådliggjorde att 65,1 procent av företagen valt att anlita en revisor som 

hållbarhetsgranskare, jämfört 34,9 procent som valt en konsult. Det kan finnas diverse anledningar 

till detta. En anledning kan vara att företagen vet att granskning av revisorer ger högre kvalitet och 

tillförlitlighet än granskning av konsulter. Det kan också vara så att företagen förstår vilka signaler 

som sänds till intressenterna i och med anlitande av revisor framför valet av konsult. Det skulle även 

kunna bero på att det för många företag är enklare att använda samma revisor vid granskningen av 

hållbarhetsrapporterna som vid de finansiella rapporterna. Men denna tanke gör det ännu mer 

intressant att reflektera över de dimensioner som analyserats i förhållande till valet av 

hållbarhetsgranskare. Flertalet företag använder sig av revisorer som granskare. Men i två 

dimensioner, Resource Use och Workforce som båda tillhör de interna dimensionerna syns inga 

samband mellan poäng och valet av granskare vilket vi anser är anmärkningsvärt. Är de dimensioner 

vi valt utifrån tidigare forskningsresultat inte några som egentligen motsvarar seriöst CSR-arbete? 
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Eller finns det helt enkelt genomgående inte något samband mellan ett företags seriositet och val av 

hållbarhetsgranskare? 

Vår fjärde hypotes, H4, som säger att högre poäng av CSR-Strategy minskar sannolikheten för val av 

revisor som hållbarhetsgranskare, var den enda hypotes som styrktes. Vår bedömning är att detta 

stärker rådande skepsis angående företagets intention med hållbarhetsarbetet, eftersom det visat sig 

att CSR ofta bedrivs på grund av yttre påtryckningar eller för att skapa legitimitet (Gillet, 2012; 

Manetti & Toccafondi, 2012; Park & Brorson, 2005; Smith et al., 2011). Vi anser att denna dimension 

som speglar företagens förmåga att kommunicera ut sitt CSR-arbete till intressenterna kan indikera 

på ett opportunistiskt syfte. Att rikta uppmärksamhet mot bolagets CSR-aktiviteter och på så vis 

marknadsföra sig överensstämmer med studiens presenterade teorier, intressentteorin och 

legitimitetsteorin. Dessa behandlar bland annat företags drivkrafter till CSR-aktiviteter, de fokuserar 

på extern kommunikation och opportunistiska motiv till CSR-arbete, detta kan även innebära en brist 

på seriös intention i bedrivandet av CSR-aktiviteter. 

Intressentteorin handlar om att bemöta olika intressenters behov, det kan vara både primär- och 

sekundärintressenter. Detta skapar legitimitet (Deegan & Unerman, 2011), som är viktigt för 

företagens överlevnad (Jutterström & Norberg, 2011). Enligt legitimitetsteorin finns sociala kontrakt 

mellan intressenter och företag, där företagen bör förhålla sig till de normer som finns för att uppnå 

legitimitet. Legitimitetsteorin kan ytterligare användas till att styrka detta handlande då den förklarar 

problemet med legitimitetsgap. Legitimitetsgap är när intressenter och företag har olika uppfattning 

om hur företagen agerar eller bör agera. Genom att presentera granskade hållbarhetsrapporter kan 

dessa gap förebyggas och minimeras (Deegan & Unerman, 2011). Vi tycker att konsulter som lägger 

stor vikt vid att kommunicera, eller nästintill basunera ut hållbarhetsarbetet (Jutterström & Norberg, 

2011) därför med hänsyn till legitimitetsgapet är rätt ute i arbetet med att skapa legitimitet. Vi anser 

att detta blir ett enkelt sätt att vinna legitimitet på ett opportunistiskt sätt.  

Vinnandet av legitimitet är i sig en aktivitet som drivs av krafter som helt eller delvis finns utanför 

bolaget, med andra ord externa motiv. Bristen av företagens inre vilja kan enligt vår uppfattning 

indikera att företagen bedriver CSR-aktiviteter som en effekt av externa krav, snarare än företagens 

seriösa intention. Jutterström och Norberg (2011) förklarar att företag kan använda sig av olika 

legitimitetstekniker för att erhålla, bibehålla eller återfå legitimitet, samt att alla dessa tekniker är 

presenterade uttalanden, en form av marknadskommunikation. 

Vår femte hypotes kunde inte styrkas, men visade på ett motsatt signifikant samband vilket förvånade 

oss. Reflektionen mynnade ut i funderingar över medias roll att lyfta företagens etiska agerande. Detta 
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har fått oss att undra om sambandet mellan företagens fokus på mänskliga rättigheter och 

sannolikhetsökningen för att välja en revisor står för något annat än vi från början trodde. Har företag 

som lägger stor vikt vid mänskliga rättigheter en ärlig inställning till hållbarhetsarbete eftersom de 

väljer en revisor eller är det tvärtemot så att bolag som saknar en seriös intention med CSR har ett 

större behov av den starkare form av försäkran som revisorsgranskningen ger i omgivningens ögon? 

I motsats till våra utgångspunkter är det möjligt att företagens val av hållbarhetsgranskare drivs av 

opportunistiska perspektiv snarare än seriös hållbarhetsintention. Det instrumentella synsättet av CSR 

avser ju främst att skapa finansiella vinster åt företagen (Jutterström & Norberg, 2011), och företag 

som beter sig synligt oetiskt kommer inte att gynnas av konsumenterna (Weaver et al., 1999). 

Konsumenter är en viktig grupp för företagens överlevnad och de föredrar produkter från företag som 

tar sitt sociala ansvar (Weaver et al., 1999). Utifrån ett opportunistiskt agerande skulle valet av 

hållbarhetsgranskare i form av revisor signalera seriositet, precis som CSR-aktiviteter är utarbetade 

för att signalera seriositet. Eftersom hållbarhetsgranskningen handlar om att kontrollera riktigheten i 

rapporten borde inte revisorns roll vara att ifrågasätta externa CSR-aktiviteter som potentiellt 

opportunistiska. Att kontrollera riktigheten innebär även att undersöka om företagen gjort vad de sagt 

sig göra. Företag med övervägande externa CSR-aktiviteter har därför inget att frukta i valet av 

revisor som hållbarhetsgranskare. Tvärtom kan de ha en del att vinna på att få sina CSR-aktiviteter 

granskade, trots att de egentligen inte är seriösa i sitt hållbarhetsarbete. 

Det finns två principiellt viktiga iakttagelser att göra som produkt av vår studie. Dels är det möjligt 

men inte säkert att skillnaden mellan externt och internt inriktade CSR-aktiviteter representerar 

företagens seriösa intention med CSR. Det är också möjligt men inte säkert att företagens val av 

hållbarhetsgranskare drivs av en seriös intention. Det kan också vara så att den drivs av det motsatta, 

en opportunistisk intention. Den första iakttagelsen innebär att vi ifrågasätter vår konceptualisering 

av seriös CSR.  

Vi har med hjälp av litteratur argumenterat för att externa CSR-aktiviteter kan ifrågasättas, eftersom 

de kan bedrivas från en opportunistisk intention, där det egentliga syftet inte är att ta ansvar för 

samhälle och hållbarhet. Externa CSR-aktiviteter kan bedrivas som ett sätt att vinna omgivningens 

gillande enbart som en instrumentell strävan att sälja varor och tjänster. Litteraturen erbjöd goda 

argument för denna ståndpunkt. Detta kan vara fel, det är möjligt att arbeta för mänskliga rättigheter 

utan att syftet är opportunistiskt. Om företagsledare har ett etiskt förhållningssätt kan CSR-

aktiviteternas externa eller interna inriktning inte tas som utgångspunkt för ett ifrågasättande av 

seriositeten av företags CSR-arbete.  Tyvärr är den moraliska inställningen hos individer i högsta 
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ledningsgruppen, lägre än på övriga nivåer i företagen (Sosik, Gentry och Chun, 2012). Det finns 

därför fortsatt anledning att vara skeptisk mot företag som tenderar att ägna sig åt extern CSR. 

Däremot finns goda skäl att ifrågasätta om inte hållbarhetsgranskningen drivs mer av en ambition att 

vinna intressenternas förtroende och legitimitet, än av en vilja att redovisa fullständigt 

självutlämnande. Trots den dominerande bilden i CSR-litteraturen behöver det inte vara så att 

företagsledningar använder CSR-begreppets goda intention för att öka företagets kortsiktiga 

finansiella prestation, trots att de kan använda hela skalan av CSR-aktiviteter. Om denna fallenhet är 

den starkaste drivkraften är det sannolikt i ledningens intresse att anlita revisorer för att skapa 

legitimitet och för att manipulera intressenterna, via en kedja av extern kommunikation, CSR-

aktiviteter, hållbarhetsrapportering, samt granskning. I en sådan kedja av opportunistiskt beteende 

bör revisorn, i jämförelse med konsulter vara en överlägsen leverantör.   
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

 

Denna avslutande del inleds med slutsatsen där syftet besvaras. Detta följs sedan av studiens bidrag, 

förslag till vidare forskning, samt studiens begränsningar. 

 

6.1 Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka om ett företags intention och sätt att implementera CSR påverkar 

valet av hållbarhetsgranskare. Det har visat sig att en del CSR-aktiviteter har tydliga samband med 

detta val. Dessa resultat indikerar att det kan finnas samband mellan företagens intention och val av 

granskare. Det finns ett starkt samband mellan CSR-dimensionen CSR-strategy och val av granskare. 

Studien visar att i takt med att företags poäng gällande CSR-strategy ökar, desto större är 

sannolikheten för att en konsult anlitats. Detta överensstämmer med det faktum att konsulter anser att 

en stor del av CSR-arbetet består av att kommunicera ut det och att det är allmänt accepterat att CSR 

är vinstgivande, samt att flertalet konsulter uttalat att CSR framförallt bedrivs av affärsmässiga skäl, 

inte av välgörenhet (Jutterström & Norberg, 2011). Resultatet stärker därför tidigare studiers resultat 

som visat att det finns företag som tar mindre hänsyn till fullständighet och tillförlitlighet med syftet 

att erhålla legitimitet (Gillet, 2012; Manetti & Toccafondi, 2012; Park & Brorson, 2005; Smith, 

Haniffa & Fairbrass, 2011), vilket är ett opportunistiskt beteende.  

Studien har även visat på ett annat tydligt samband som speglar företagens förmåga att kommunicera 

ut sitt CSR-arbete till intressenterna och kan indikera på ett opportunistiskt syfte, nämligen att höga 

poäng av CSR-dimensionen Human Rights ökar sannolikheten för att en revisor anlitas. Även detta 

skulle kunna tyda på ett opportunistiskt beteende eftersom både arbete med mänskliga rättigheter och 

revisorer signalerar seriositet till intressenterna. Detta kan knytas till intressentteorin som förtydligar 

relationen mellan intressenter och företag, samt till legitimitetsteorin som förklarar att ett företag är 

legitimt så länge det anpassar sig till existerande normer (Deegan & Unerman, 2011), och företagen 

behöver vara legitima för att överleva (Branco & Rodrigues, 2006; Douglas, Doris & Johnson, 2004; 

Farache & Perks, 2010; O’Donovan, 2002). 

6.2 Bidrag 

I tidigare forskning finns motstridiga resultat om vad som påverkar val av hållbarhetsgranskare. 

Studierna har undersökt bland annat bolagsstorlek, belåningsgrad, likviditet, lönsamhet och 

institutionellt ägande (de Villiers & van Staden, 2010a; Kolk & Perego, 2010).  De motstridiga 
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resultaten tyder på att det finns ännu ej undersökta faktorer som kan förklara valet av 

hållbarhetsrevisor på ett bättre sätt. Vi finner att en brist hos den tidigare litteraturen är att den enbart 

beaktat ”vad-faktorer” hos CSR-implementerande företag som förklaring till valet av 

hållbarhetsgranskare, men inte alls hur företag implementerar CSR som potentiell förklaring till valet 

av granskare. Vi studerar därför frågan genom att undersöka hur intentionen att implementera CSR 

påverkar valet av hållbarhetsgranskare. Vi bidrar till litteraturen om hållbarhetsgranskning genom att 

teoretiskt utvidga diskussionen om vad som kan påverka företagens val av granskare, samt genom att 

empiriskt undersöka om företags intention med CSR är relaterat till företags val av 

hållbarhetsgranskare. Vår studie har därför ett fokus som ändrats från “vad-faktorer” till “varför och 

hur-faktorer”. 

Vår studie har visat att ett företags CSR-strategi har ett samband med valet av hållbarhetsgranskare. 

I takt med att företagens poäng i dimensionen CSR-strategy ökar, minskar sannolikheten för att de 

väljer en revisor som hållbarhetsgranskare. Med andra ord ökar sannolikheten för att företagen anlitat 

en konsult i takt med högre poäng i CSR-dimensionen CSR-strategy. Vi finner alltså att en av våra 

externa CSR-dimensioner är relaterad till val av konsult som hållbarhetsgranskare vilket indikerar att 

företagets motiv till granskningen är i linje med en opportunistisk hållbarhetsintention.  

Även det samband vi fann mellan poäng av CSR-dimensionen Human Rights och valet av 

hållbarhetsgranskare är ett bidrag till CSR-forskningen. Studiens resultat visade att i takt med att 

poängen på Human Rights ökade, ökade även sannolikheten för att företagen valt en revisor som 

hållbarhetsgranskare. Vårt resultat är dock teoretiskt motsägande eftersom det samband vi fann 

mellan poäng av CSR-dimensionen Human Rights och valet av hållbarhetsgranskare visade att i takt 

med att poängen på Human Rights ökade, ökade även sannolikheten för att företagen valt en revisor 

som hållbarhetsgranskare. Det är därför teoretiskt oklart hur dessa resultat kan tolkas. Trots det 

motstridiga resultatet är vår studie unik genom att vara den första som adresserar möjligheten att valet 

av hållbarhetsgranskare styrs av intentionen med CSR-aktiviteterna. Vi bidrar till forskningen om 

hållbarhetsgranskning genom att diskutera huruvida valet av granskare är ett resultat av en seriös eller 

en opportunistisk intention med CSR-aktiviteterna. Vi har identifierat argument i 

hållbarhetslitteraturen som tyder på att valet av hållbarhetsgranskare bör vara en effekt av vad 

företagsledningen vill åstadkomma med hållbarhetsgranskningen. 

Vi bidrar också till litteraturen om hållbarhetsgranskning genom att diskutera möjligheten att mäta 

företagens intention med CSR-aktiviteter genom en uppdelning av CSR-aktiviteter i externa och 

interna aktiviteter. Genom vår litteraturstudie har vi funnit att externa CSR-aktiviteter mer sannolikt 

är opportunistiska CSR-aktiviteter än interna CSR-aktiviteter är, varför vi utvecklat denna skillnad 
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som ett sätt att mäta intentionen med CSR-aktiviteter. Vi bidrar till litteraturen om 

hållbarhetsgranskning genom att vara först med att föreslå denna begreppsskillnad som grund för 

utveckling av en metod att mäta intentionen med CSR-aktiviteter. 

Även om vi inte själva studerat skillnaden mellan revisorers och konsulters arbetssätt och kvalitet, 

har vi genom litteraturstudier sammanställt de fakta och forskningsresultat som finns, vilket vi anser 

ger ett bra underlag för framtida forskning. Genom att lyfta skillnaden mellan konsulter och revisorer 

både i arbetssätt och kvalitet har vi även bidragit till ny kunskap för företagen. Från den praktiska 

sidan är det viktigt för företagen att förstå skillnaden mellan att anlita en revisor och en konsult. 

Företagen bör vara medvetna om att detta val ger signaler till intressenter och samhället. Även om 

konsulter rent praktiskt har stor kunskap och kan hjälpa företagen med hållbarhetsarbetet är en 

granskning av dessa varken oberoende eller håller samma kvalitet som när en revisor utför den. 

Revisorer arbetar endast med granskningen och styrs av regleringar, vilket gör att de framförallt ser 

till riktigheten i rapporterna. Det bör företagen som vill vinna intressenternas förtroende och 

legitimitet vara medvetna om vid valet av hållbarhetsgranskare. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Som vi nämnt har vår studie skapat nya frågeställningar. Eftersom fyra av sex hypoteser inte visat på 

något samband tycker vi det vore intressant att vidare undersöka om det finns andra interna och 

externa CSR-dimensioner som har ett samband med valet av hållbarhetsgranskare. Detta för att 

eventuellt komma närmare svaret på om företags intention med hållbarhetsarbete har ett samband 

med valet hållbarhetsgranskare. Vi tycker även att det närmare bör undersökas om företag kombinerar 

anlitande av konsulter och revisorer och i så fall varför. 

Det vore också intressant att fortsättningsvis studera det signifikanta säkerställda sambandet som 

studien visat mellan CSR-dimensionen Human Rights och valet av hållbarhetsgranskare. Eftersom 

studien visat att parallellt med en ökning av företagens poäng i Human Rights ökar sannolikheten för 

att företag valt en revisor som hållbarhetsgranskare. Vi har utgått ifrån litteraturen angående CSR-

aktiviteter som anses genuint seriösa, samt vilka som kan användas på ett opportunistiskt sätt. Vi 

tycker att det vore väldigt intressant att vidare fortsätta undersöka varför en extern CSR-aktivitet har 

en positiv relation med sannolikheten för att en revisor valts som hållbarhetsgranskare. Detta skulle 

kunna göras med hjälp av intervjuer hos företagen, intervjuer skulle ge oss en djupare förståelse för 

företagens seriositet (Bryman & Bell, 2013). Detta skulle även kunna ge en bild av om företags CSR-

arbete främst är ett strategiskt drag som bedrivs i ett opportunistiskt syfte eller om det bedrivs utifrån 

ett moraliskt perspektiv. 
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Även det starka samband som visat sig mellan ökade poäng av CSR-strategy och en ökande 

sannolikhet för att en konsult anlitats skapade fler funderingar. Om det är så att företag använder sig 

av en konsult för att ett stort fokus ligger på att kommunicera ut CSR-arbetet, vore det intressant att 

till detta även undersöka om höga poäng av CSR-strategy medför en högre finansiell prestation. Detta 

skulle kunna ge en ytterligare indikation på att företag engagerar sig i CSR-kommunikation av 

ekonomiska skäl där det i samband med valet av hållbarhetsgranskare skulle kunna ge en ytterligare 

tydlighet om opportunism föreligger. 

6.4 Begränsningar 

Då syftet med denna studie var att undersöka om företags intention med CSR- arbete påverkar valet 

av granskare valde vi att utgå ifrån litteratur och tidigare forskningsresultat. Detta gav oss vägledning 

om vilka CSR-aktiviteter som kan anses vara genuint seriösa, samt vilka som kan användas i ett 

opportunistiskt syfte.  Vi har använt en kvantitativ metod och därför är resultaten endast baserade på 

data och siffror. För att genomföra studien har vi operationaliserat begreppet seriöst i förhållande till 

CSR-aktiviteter. Vi tror att detta är en begränsning. Genom att kombinera studien med kvalitativa 

intervjuer skulle en större förståelse kunna uppnås för vad som anses vara seriöst. Bryman och Bell 

(2013) hävdar också att triangulering skapar en större helhetsbild. Eliasson (2013) förklarar att olika 

infallsvinklar fångas in när metoder kombineras. Detta ger olika typer av information och därför en 

mer komplett helhetsbild. 

I den här studien har vi även utgått ifrån att företagen gör ett aktivt val när de väljer en revisor eller 

en konsult. Vi är inte säkra på att företagen förstår skillnaden mellan innehåll, kvalitet och eventuellt 

vilka signaler detta kan ge intressenterna. Dock var ju tanken med den här studien att påbörja denna 

nya kunskap och förmedla den vidare. 

Ännu en begränsning är att vi inte tagit hänsyn till om företag använt sig av en konsult i 

hållbarhetsarbetet och sedan anlitat en revisor som granskare. Som vi tidigare nämnt skulle detta 

kunna ge andra resultat, samt förklara varför det i vissa dimensioner syns samband, men inte i andra. 
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