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Sammanfattning  

Titel: Förändringen av hållbarhetsredovisningens omfattning i årsredovisningar - en kvantitativ 

studie på svenska börsnoterade bolag 

 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi 

Författare: Malin Ferlin och Louise Forsström 

 

Handledare: Fredrik Hartwig 

 

Datum: 2017 – juni 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det skett en förändring i mängden redovisning 

av socialt och miljömässigt ansvarstagande, dvs. hållbarhetsredovisning, i årsredovisningar hos 

svenska börsnoterade bolag samt undersöka faktorer som kan förklara hållbarhetsredovisning. 

 

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

ansats. För att besvara studiens syfte har en kvantitativ metod använts genom en innehållsanalys 

samt hypotesprövningar. Populationen består av 142 företag 2012 samt 160 företag 2015 samtliga 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Totalt undersöktes 302 årsredovisningar. De data som 

samlats in är sekundärdata och består av information från årsredovisningar, databaser samt böcker 

som sedan ställts mot tidigare forskning och teorier. 

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att det har skett en förändring av socialt och 

miljömässigt ansvarstagande i företags årsredovisningar. Vårt resultat visar att en positiv förändring 

av hållbarhetsredovisningen går att utläsa. Dock är denna liten. Studiens statistiska tester visar att 

det finns ett positivt signifikant samband mellan mängden hållbarhetsredovisning och företags 

storlek, lönsamhet samt år. Dessutom visar studien att företags bransch har en inverkan på 

redovisningen men enbart några är signifikanta. Ägarstruktur och kvinnor i styrelsen visar inget 

signifikant resultat med redovisningen.  

 

Uppsatsens bidrag: Studiens praktiska bidrag har kartlagt om det skett en förändring av 

hållbarhetsrapportering i årsredovisningen hos svenska börsnoterade bolag. Studien påvisar att en 

positiv förändring har skett mellan 2012 och 2015. Detta kan vara av intresse för de företag som 

hållbarhetsredovisar. Det teoretiska bidrag denna studie har är att den bidrar med vidare forskning 

kring variabler som påverkar mängden hållbarhetsredovisning, där lönsamhet och företagsstorlek 

har en inverkan på hållbarhetsredovisningen.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning är att ha ett större spann mellan åren 

för att tydligare kunna utläsa en förändring. Ytterligare ett förslag är att undersöka rapporteringen 

på företags separata hållbarhetsrapporter. Till sist ges förslaget om att göra en liknande studie när 

den nya lagen gällande hållbarhetsredovisning trätt i kraft och blir synlig inom rapporter. 

 

 

Nyckelord: CSR, hållbarhetsredovisning, CER, frivillig information, integrerad rapportering 

 



 

 

Abstract 

Titel: The changes in the amount of sustainability reporting in annual reports – a quantitative study 

of listed swedish corporations 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Malin Ferlin and Louise Forsström 

 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

 

Date: 2017 – June 

 

Aim: The purpose of this study is to examine whether there has been a change in the reporting of 

social and environmental disclosures, i.e. sustainability reporting, in annual reports of listed swedish 

corporations and to examine factors that can explain the sustainability report.  

 

Method: The study is based on positivist research philosophy and uses a deductive approach. In 

order to achieve the aim of the study a quantitative method has been used through a content analysis 

and hypothesis tests. The population consist of 142 companies 2012 and 160 companies 2015, all 

listed on Nasdaq OMX Stockholm. In total 302 annual reports were examined. The data that has 

been used are secondary data and the information from annual reports, databases as well as books 

was then set against previous research and theories.  

 

Results and conclusion: The result of the study shows that it has been a change in the reporting of 

social and environmental reporting in annual reports. Our results indicate that a positive change of 

sustainability reporting can be seen. However the difference is relatively small. The study’s 

statistical tests indicate that there is a positive significant correlation between sustainability 

reporting and company size, profitability and time. In addition the study shows that business sector 

has an impact on the sustainability reporting but only a few are significant. Ownership structure and 

women in the board shows no significant results with the sustainability report.  

 

Contributions of the thesis: This study's practical contribution is to chart if there has been a 

change over time of this reporting in the annual reports of swedish listed corporations. The study 

shows that there has been a change between 2012 and 2015. This result can be of interest for 

corporations that uses sustaniability reporting. The theoretical contribution of this study is that it 

contributes with further research on variables that affect the production of sustainability reporting. 

Where profitability and company size have an impact on this accounting method.  

 

Suggestions for further research: Suggestions for future research is to have a wider range 

between the years in order to be able to read a more accurate difference. Another suggestion is to 

investigate the reporting on companies separate sustainability reports. A further proposal is to do a 

similar study when the new law enters into force regarding sustainability reporting and becomes 

visible within the reports. 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet presenterar en bakgrund kring hållbarhetsredovisning, dessutom inkluderar 

det en problematisering som mynnar ut i ett syfte som studien ämnar besvara. Kapitlet innehåller 

även forskningsfrågor samt avgränsningar och  avslutningsvis presenteras arbetets disposition. 

 

1.1 Bakgrund  

År 2016 trädde nya lagändringar i kraft som innebär att cirka 2000 svenska företag blir skyldiga 

enligt lag att rapportera om exempelvis den miljöpåverkan företagets verksamhet orsakar (Alestig, 

2015, 28 april). Lagförslaget berör främst större företag, koncerner, företag av allmänt intresse och 

samhällsbärande verksamheter (Ds 2014:45). De tidigare frivilliga rapporterna kritiseras ofta för att 

de mest handlar om så kallad greenwash. Med det menas att rapporterna endast upprättas för att det 

ska se bra ut på papper för att visa upp för allmänheten och investerare. Det vill regeringen försöka 

undvika genom att höja kraven på hållbarhetsredovisningen med hjälp av lagändringarna. (Alestig, 

2015, 28 april) Lagen börjar gälla först år 2017 och resultatet kommer bli synligt år 2018 

(Hållbarhetslagen, 2017). Den nya lagen gällande hållbarhetsredovisning ställer krav på redovisning 

som handlar om arbetsmiljö, sociala frågor, miljöfrågor, mutor, mänskliga rättigheter samt 

antikorruption. Den obligatoriska hållbarhetsrapporten ska bestå av företagets affärsmodell, 

beskrivning av företags policy inom området samt resultatet av policyn. Rapporteringen ska även 

innehålla affärsförbindelser, väsentliga risker kopplade till verksamheten och centrala 

resultatindikatorer som är icke finansiella. Det genomgående temat för aktörerna på dagens 

marknad är riskhantering samt den långsiktiga överlevnaden. Kraven är utformade på det sättet att 

de ställs mot intressenternas krav på drivandet av moderna företag. (Hållbarhetslagen, 2017) Alestig 

(2015, 28 april) förklarar att ”grundbudskapet är att hållbarhetsrapportering ska tas på lika stort 

allvar, vara lika formaliserad och användas internt på företagen på samma sätt som den finansiella 

rapporteringen”. 

 

År 1987 publicerades en rapport, Brundtlandrapporten, som utarbetades av FN:s världskommission 

för miljö och utveckling på uppdrag av förenta nationerna. Rapporten publicerades i Sverige 1988 

under namnet Vår gemensamma framtid och försökte redogöra för världens miljö- och 

resursproblem och begreppet hållbar utveckling myntades. (Westermark, 2013) Hållbar utveckling 

är ett begrepp som förutsätter långsiktighet, ett globalt perspektiv samt en helhetssyn (Hák, 

Janousková & Moldan, 2016). Dagligen används begreppet hållbar utveckling i olika sammanhang, 

vilket har gjort att det blivit ett allt vanligare ämne att diskutera. Målet med hållbar utveckling är att 

”tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”. (Blus, 2008, s. 1; Porter & Kramer, 2006, s. 81; Westermark, 2013, s. 
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29; Wilson & Wu, 2017, s. 44) Enligt Westermark (2013) är hållbar utveckling en term som i 

näringslivet ofta omvandlas till hållbarhet eller hållbart företagande. 

 

Det finns tre dimensioner som är av stor vikt när hållbarhetsredovisning används och dessa är de 

ekonomiska, miljömässiga samt sociala faktorerna (Baumgartner & Rauter, 2017; Müller & Pfleger, 

2014; Wilson et al., 2017). Hållbarhetsfrågor är något som fått en ökad betydelse för företagen och 

hållbarhetsredovisningen utvecklas med hjälp av ramverk. Det är ett nytt ansvarsområde som 

uppkommit vilket benämns det hållbara ansvarsområdet. Det har växt fram i takt med utvecklingen 

mot ett hållbarare samhälle och nya krav har därav tillkommit. (Fagerström & Hartwig, 2016) 

 

     Figur 1: Tre dimensioner, egen figur. 

KPMG (2015) har gjort en undersökning som visar att svenska företags hållbarhetsrapportering är 

bland de tio bästa i världen. Studien visar även att det skett en ökning med 8 procentenheter mellan 

åren 2013 och 2015. Dessutom är Sverige ett av de främsta länderna i världen att inkluderar 

hållbarhetsinformation i årsredovisningen. KPMG (2015) redogör att de under några års tid sett en 

trend som går mot att företag inkluderar hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen. Vidare 

förklarar de att det är ett sätt för företag att visa att hållbarhetsfrågor är integrerade i affären.  

 

1.2 Problematisering 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) hävdar att i vårt samhälle är företag en central ekonomisk 

institution. Cunningham, Fagerström och Hassel (2011), Mårtensson och Westerberg (2014) samt 

Moroney och Trotman (2016) hävdar att hållbarhetsredovisning är av allt större vikt hos företag. 

Detta på grund av att det har väckts ett större intresse för hållbar utveckling vilket har gjort att 

företag i större grad intresserar sig för hållbarhetsredovisning. Vidare förklarar Mårtensson et al. 

(2014) samt Lai, Melloni och Stacchezzini (2014) att under de senaste två decennierna har företag 

allt mer valt att hållbarhetsredovisa och att forskning, enligt Mårtensson et al. (2014), har samt 

forstätter vidareutvecklar riktlinjer för att bidra till en mer hållbar utveckling. Enligt Eccles, Ioannis 

och Serafeim (2014) är företag som engagerar sig mycket i hållbarhet mer benägna att vara mer 

	

	!



 

3 

långsiktigt orienterade och uppvisar högre värdering och upplysning om icke finansiell information. 

Vidare hävdar de att dessa företag på längre sikt kan prestera bättre än konkurrenterna när det gäller 

redovisningens prestanda. 

 

Det finns nya utmaningar för företag enligt Azevedo, Carvalho, Ferreira och Matias (2016). De har i 

sin studie kommit fram till att företag skiftar från det traditionella ekonomiska perspektivet till att 

mer ha en affärsmodell som grundar sig i hållbarhet. Det är en följd av företagens nya utmaningar. 

Azevedo et al. (2016) hävdar att företag bör ha större syften än att bara prestera bäst på den 

ekonomiska fronten. Som organisation är det även lika viktigt att prestera bra när det gäller det 

sociala och miljömässiga ansvarstagandet. De tre dimensionerna för ansvarstagande är ekonomiska, 

sociala och miljömässiga, vilka tillsammans benämns tripple bottom line (Azevedo et al., 2016; 

Deegan & Unerman, 2011; Grankvist, 2009; Müller et al., 2014). Forskarna redogör att företag bör 

lägga vikt på att kombinera dessa tre delar på ett bra sätt. Vidare förklarar Montiel (2008) och 

Grankvist (2009) att dessa tre dimensioner är grundläggande för begreppet Corporate Social 

Responsibility, CSR.  

 

Montiel (2008) hävdar att CSR innebär att en organisation har ett ansvar gentemot samhället. 

Vidare förklarar Montiel (2008) att begreppet är allmänt accepterat och att relationen mellan företag 

och samhälle klassificeras under begreppet CSR. Enligt Müller et al. (2014) bör företag integrera de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna i företaget för att öka dess framgångsfaktor. 

Vidare förklarar de att arbetet kring hållbarhetsredovisning kan förbättras med hjälp av detta. 

Många företag har redan gjort mycket för att förbättra de sociala och miljömässiga konsekvenserna 

av dess aktivitet (Porter et al., 2006). Porter et al. (2006) förklarar vidare att det fortfarande finns 

möjlighet att göra ännu mer. CSR är enligt Porter et al. (2006) ett verktyg företag kan använda. De 

anser att CSR kan vara mer än en kostnad för företaget. Det kan till exempel vara en källa för 

innovation och en konkurrensfördel enligt forskarna. Enligt Grafström et al. (2008) diskuteras 

företags sociala ansvar allt oftare under etiketten CSR. Kanjii och Chopra (2010) redogör att under 

2000-talet visade företag större tecken på en ökad medvetenhet gällande etik och mänskliga 

rättigheter. Företag visade även tecken på att vara aktiva och ansvarstagande gällande ekonomi, 

miljö och sociala aspekter. Kanjii et al. (2010) hävdar att fördelarna med CSR är större än endast 

det finansiella och kan inkludera fördelar som till exempel förbättrad uppfattning av företaget från 

omgivningen. Vidare förklarar de att CSR förbättrar företaget i sociala aspekter lika väl som i 

finansiell och icke finansiell prestation. 
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CSR är något som ofta används synonymt med hållbar utveckling på grund av den hårfina 

skillnaden dem emellan förklarar Westermark (2013). Ett sätt för företag att redovisa socialt ansvar 

är enligt Westermark (2013) att använda CSR-redovisning. CSR-redovisning handlar enligt Frias-

Aceituno, Rodrigues-Ariza och Garcia-Sanchez (2013) om ett företags sociala och miljömässiga 

rapportering och påverkan av dess ekonomiska handlingar. Enligt Tagesson, Blank, Broberg och 

Collin (2009) kan rapporteringen av social och miljömässig information även gå under 

benämningen CSER, vilket står för Corporate Social and Environmental Reporting. 

 

Braam, Uit de Weerd, Hauck och Huijbregts (2016) hävdar att allmänheten har en ökad förståelse 

och medvetenhet för hur företag påverkar miljön. Forskarna redogör att företag kan nyttja denna 

medvetenhet som en konkurrensfördel. Detta genom att frivilligt rapportera de handlingar företaget 

tagit fram gällande exempelvis utsläpp av avgaser, energi- och vattenförbrukning och så vidare 

(Braam et al., 2016). Enligt forskarna kan detta förbättra exempelvis intressenternas förtroende för 

företaget. Företag använder sig allt mer av socialt ansvarstagande, aktiviteter, policys och processer. 

En CSR policy är inte bara fördelaktig för företaget utan även för dess anställda, intressenter, 

konsumenter samt för samhället och miljön i stort. Det är därför viktigt att veta till vilken grad ett 

företag är socialt ansvarstagande. (Kanjii et al., 2010) 

 

Tagesson et al. (2009) samt Broberg, Tagesson och Collin (2010) redogör att det under senare tid 

skett en ökning av efterfrågan på information och insyn i noterade bolag. Tagesson et al. (2009) 

hävdar att allmänheten blir allt mer medveten och intresserad när det kommer till företags sociala 

och miljömässiga ansvarstagande vilket kan vara ett resultat av den stora uppmärksamheten från 

massmedia. Vidare förklarar Broberg et al. (2010) att efterfrågan på obligatorisk information från 

tillsynsmyndigheter har ökat. Trots det väljer företag att frivilligt lämna ytterligare information. Det 

är enligt Broberg et al. (2010) för att uppfylla krav från kapitalmarknaden. De förklarar dock att den 

information som redovisas varierar mellan företag. 

 

Användandet av frivillig information har enligt Schuster och O’Connell (2006) under senare tid 

ökat i företags årsredovisningar. Schuster et al. (2006) samt Slack och Shrives (2010) förklarar 

vidare att frivillig information berör exempelvis miljöansvar, socialt ansvarstagande, riskhantering 

och en mer utvecklad bolagsstyrning. Schuster et al. (2006) redogör att årsredovisningar inte bara 

berör obligatorisk utan även frivillig information och den frivilliga delens relevans och mängd har 

på sista tiden ökat. Denna ökning har enligt Slack et al. (2010) inte enbart uppmärksammats genom 

företags årsredovisningar utan även i fristående sociala och miljömässiga rapporter samt specifika 

webbplatser. 
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Line, Hawley och Krut (2002) samt Tagesson et al. (2009) hävdar att traditionellt sett har 

årsredovisningen varit en källa som mest frekvent används när det gäller att kommunicera social 

och miljömässig rapportering. Vidare förklarar Soyka (2013) att en integrerad rapport uppkommer 

när företag integrerar rapportering av social och miljömässig information i sin traditionella 

ekonomiska rapport, det vill säga i årsredovisningen. Enligt Narvas (2016) undersökning av svenska 

börsnoterade bolag har det under de senaste åren skett en förändring av den integrerade 

redovisningen. Undersökningen konstaterar att fler svenska företag väljer att redovisa finansiella 

mål tillsammans med hållbarhetsmål. 

 

von Arx och Ziegler (2014) förklarar att det finns geografiska skillnader gällande ämnet CSR. De 

redogör för att USA har starka rötter i etiska och religiösa komponenter medan i Europa är en 

medvetenhet gällande klimatförändringar vanligt. Enligt Strand, Freeman och Hockerts (2015) ses 

Skandinavien som en global ledare gällande CSR och hållbarhet. Enligt forskarna presterar de 

skandinaviska länderna och skandinaviskt baserade bolag generellt bättre inom hållbarhetsområdet. 

Vidare förklarar de att Sverige är ledande gällande hållbarhetsarbete. Strand et al. (2015) redogör 

även att Sverige fått rankningen som nummer 1 rörande sociala framsteg, det i en undersökning som 

berörde 50 länder. Efendić (2010, 23 november) redogör att en undersökning gjorts av CSR Sweden 

och Samhall vilken konstaterar att samhällsengagemang och hållbarhet är en allt viktigare fråga i 

näringslivet. Dessutom konstateras det att Sverige är ett land som lägger stor vikt vid miljöfrågor 

och mänskliga rättigheter. Undersökningen gjord av Narva (2016) visar att allt fler svenska noterade 

företag hållbarhetsredovisar och 92 procent av bolagen har någon form av hållbarhetsredovisning. 

Vidare konstaterar undersökningen att fler och fler svenska företag vill kommunicera sitt bredare 

värdeskapande. 

 

Tidigare forskning har uppmärksammat ett antal faktorer som kan påverka företags redovisning av 

social och miljömässig information. Dit hör företags storlek (Frias-Aceituno et al., 2013; Tagesson 

et al., 2009; Udayasankar, 2008), lönsamhet (Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Scholtens, 2008; 

Tagesson et al., 2009), bransch (Tagesson et al., 2009) och ägarstruktur (Tagesson et al., 2009; 

Frias-Aceituno et al., 2013). Enligt Rao och Tilt (2016) saknas det forskning kring CSR och 

styrelsens mångfald. De hävdar att styrelsens könssammansättning i förhållande till CSR ger en 

djupare inblick i styrelsens mångfald. Moroney et al. (2016) hävdar att hållbarhetsredovisning är 

allt viktigare för företag. Vidare förklarar Reverte (2009) att CSR redovisning varierar över tid 

vilket leder till att förändring över tid även är intressant att undersöka.  

 

Hållbarhetsredovisning kan vara både tidskrävande och kostsamt för företag men trots det har 
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upprättandet av hållbarhetsrapporten ökat vilket innebär att den blivit ett vanligare 

forskningsområde (Westermark, 2013). Line et al. (2002) redogör att nuvarande trender innebär att 

vi går in i en ny fas där det är allt viktigare att företag engagerar sig i hållbarhetsredovisning. Vidare 

konstaterar Tagesson et al. (2009) att företag tenderar att redovisa allt mer gällande socialt och 

miljömässigt ansvarstagande. Strand et al. (2015) redogör även att Sverige är i framkant gällande 

hållbarhetsarbete, vilket gör att Sverige som land är det vi intresserar oss för. Tidigare forskning 

associerar även förklarande faktorer med framställandet av företags sociala och miljömässiga 

information. Där framförallt forskning rörande faktorer gällande ägarstruktur saknas. I denna studie 

betonas ägarstruktur samt att andra vanliga faktorer undersöks i en svensk kontext. Med avstamp i 

tidigare forskning konstateras det att en ökning skett av användandet av denna redovisningsform. 

En del forskning kring hållbarhetsredovisning har gjorts i Sverige dock har vi uppmärksammat ett 

gap rörande forskning kring hur hållbarhetsinformationens kvantitet förändras i årsredovisningar i 

svensk kontext. Därmed är det intressant att vidare undersöka om denna förändring av mängden 

hållbarhetsredovisning är synlig i årsredovisningar hos svenska börsnoterade bolag. Det är 

dessutom intressant att vidare undersöka faktorer som företag kan ha som bakomliggande motiv till 

framställandet av hållbarhetsredovisningen. 

 
 

Figur 2: Problematisering, egen figur. 

Figuren ämnar ge en överblick gällande 

problematiseringen och dess avsmalning av ämnet.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det skett en förändring i mängden redovisning av 

socialt och miljömässigt ansvarstagande, dvs. hållbarhetsredovisning, i årsredovisningar hos 

svenska börsnoterade bolag samt undersöka faktorer som kan förklara hållbarhetsredovisning. 
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1.4 Forskningsfrågor 

Under studiens gång är det några forskningsfrågor som beaktas.  

 Hur mycket information lämnar svenska börsnoterade bolag gällande 

hållbarhetsredovisning?  

 Har det skett en förändring av hållbarhetsredovisningens omfattning över tid? 

 Finns det något samband med mängden hållbarhetsredovisning och faktorerna storlek, 

lönsamhet, bransch, ägarstruktur, kvinnor i styrelsen och tid? 

 

1.5 Avgränsning  

I denna studie görs en avgränsning till svenska börsnoterade bolag. En ytterligare avgränsning görs 

till Nasdaq OMX, Stockholmsbörsen, och dess segment small, mid och large cap. Årsredovisningar 

som berörs begränsas även till år 2012 och 2015. 

 

1.6 Disposition 

Nedan följer en sammanfattande beskrivning över arbetets upplägg. 

 

Figur 3: Arbetets disposition, egen figur.           
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Kapitlet tar upp relevant information 

gällande hållbarhetsredovisning. Det 

redogörs även för tidigare forskning och 

hypoteser ställs upp. 

Metodkapitlet redogör för och motiverar 

studiens tillvägagångssätt och 

metoddesign. Slutligen berörs även 

relevanta kvalitetskriterier. 

Kapitlet avser att presentera studiens 

resultat som framkommit av undersökning, 

bearbetning och analys. 

Diskussionskapitlet sätter studiens resultat i 

förhållande till tidigare forskning och en 

djupgående analys utförs. Vidare 

reflekteras över studiens tillvägagångssätt. 

Kapitlet besvarar studiens forskningsfrågor 

och syfte. Vidare presenteras studiens 

bidrag samt förslag till vidare forskning 

ges.  
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2. Teori  

I teorikapitlet tas studiens praktiska och teoretiska referensram upp. Det redogörs dessutom för 

tidigare forskning kring ämnet och slutligen ställs hypoteser upp utifrån utvalda förklarande 

faktorer. Kapitlet i helhet redogör för den litteraturgenomgång som är av väsentlig vikt för studien. 

 

2.1 Praktisk referensram 

2.1.1 Frivillig information 

Frivillig information, voluntary disclosure, definieras som den information företag frivilligt 

redovisar utöver den lagbundna (Meek, Roberts & Gray, 1995). Slack et al. (2010) hävdar att det 

under det senaste decenniet har skett en ökning av redovisningen av frivillig information där 

användandet av årsredovisningen är en källa det varit synligt inom. Årsredovisningen är vad den här 

studien använder som utgångspunkt. Broberg et al. (2010) förklarar att den frivilliga informationen 

varierar stort mellan företag när det kommer till dess mängd och innehåll. Även Campbell, Craven 

och Shrives (2003) redogör att det är helt upp till företagen själva när det kommer till att frivilligt 

rapportera, hur mycket som rapporteras samt vilken typ av information som tas upp. 

 

Motiven som kan anses ligga bakom användandet av frivillig information skiljer sig åt enligt 

tidigare forskning. En del forskning visar att frivillig information kan anses bidra med transparens 

för företaget (Broberg et al., 2010). Frivillig information kan därmed vara ett sätt för företag att visa 

att de engagerar sig mer än endast kring det som är lagbundet. Företagen kan påverka bilden av dem 

själva och bidra med ökad information till intressenterna hävdar Schuster et al. (2006). Medan 

annan forskning konstaterar att frivillig information är ett sätt att försöka stänga ett upplevt 

legitimitets gap (Campbell et al., 2003). Forskning redogör även för att företag som ger ut frivillig 

information minskar informationsasymmetrin och därmed minskar kapitalkostnaden (Francis, 

Nanda & Olsson, 2008; Schuster et al., 2006). Burgman och Roos (2007) hävdar även att frivillig 

information anses lösa påstådda problem med den traditionella finansiella redovisningen. 

 

Frivillig information kan finnas i olika skepnader. Owen (2008) förklarar att social och miljömässig 

information är en viktig del av företags frivilliga information. Vidare konstaterar Carroll (2015) att 

samhället har förväntningar på företag och dessa förväntningar sträcker sig till information som 

berör mer än enbart den lagbundna. Forskaren hävdar vidare att företag bör sträva efter ett arbetssätt 

som är hållbart för ekonomin, miljön samt samhället. Detta är något som Schuster et al. (2006), 

Owen (2008) samt Slack et al. (2010) förklarar att frivillig information kan bidra med. 
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2.1.2 Hållbarhet 

Hållbarhet har, enligt Martinez-Conesa, Soto-Acosta och Palacios-Manzano (2017), under de senare 

åren fått ökad uppmärksamhet. Detta kan förklaras av att samhället idag är mer medvetet när det 

kommer till ämnet och därför ställer högre krav på företag. Müller et al. (2014) hävdar att hållbarhet 

kan bidra till nuvarande och framtida framgång för företag. Hållbarhet är enligt forskarna en 

löpande process som inte kan uppnås genom enskilda handlingar. Lloret (2016) konstaterar att 

hållbart företagande är nyckeln till företags överlevnad och att arbetet kan leda till en 

konkurrensfördel. Forskare är eniga om att hållbarhet definieras som att ”tillfredsställa dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Blus, 

2008, s. 1; Porter et al., 2006, s. 81; Westermark, 2013, s. 29; Wilson et al., 2017, s. 44). 

 

Hållbarhet innebär tre dimensioner vilka är ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig 

hållbarhet (Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & Cuadrado-Ballesteros., 2015). Forskare definierar 

även dessa dimensioner som tripple bottom line (Azevedo et al., 2016; Müller et al., 2014). 

Westermark (2013) menar att tripple bottom line redovisning kan ses som en förmedlande länk 

mellan finansiell redovisning och hållbarhetsredovisning. Forskare hävdar att allt fler företag 

efterfrågar information om hur de ska ta ansvar för att bidra till den hållbara utvecklingen (Eccles et 

al., 2014). Vidare redogör Montiel (2008) samt Müller et al. (2014) att det är viktigt för företag att 

integrera ovan nämnda dimensioner i besluten för att förhålla sig till ett hållbart arbetssätt.  

 

2.1.3 Ekonomiskt ansvar 

Bansal (2005) redogör för att det ekonomiska perspektivet inom hållbarhet definieras som 

ekonomiskt välstånd. Forskaren anser att företag skapar värde genom varor och tjänster de 

producerar. Vidare konstaterar Bansal (2005) att utifrån det ökar företaget värdeskapandet genom 

att effektivisera produktiviteten. Värdeskapande och lönsamhet hävdar forskaren är det ekonomiska 

perspektivets viktigaste byggstenar. Det är alltså något företag väntas göra genom att ha det 

ekonomiska ansvaret i åtanke. Sachs (2012) samt Müller et al. (2014) redogör för att det 

ekonomiska ansvaret innebär en ekonomi som är sund och stabil för att kunna säkerhetsställa 

levnadsstandarder. Baumgartner och Ebner (2010) redogör för att det ekonomiska ansvaret lägger 

vikt på generella aspekter som krävs för att företag ska finnas kvar på marknaden en lång tid 

framöver. Eftersom denna studie har utgångspunkt i det sociala och miljömässiga perspektivet läggs 

ingen större vikt på det ekonomiska perspektivet. Men för att få en bild av helheten ansågs det 

väsentligt att kort redogöra för dess innebörd. 
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2.1.4  Socialt ansvar och Corporate Social Responsibility 

Det sociala ansvarstagandet är som tidigare nämnts en byggsten när det kommer till hållbarhet. Det 

perspektivet går enligt Bansal (2005) under begreppet social rättvisa. Forskaren hävdar att alla 

individer i samhället har lika tillgång till resurser och möjligheter. Grankvist (2009) förklarar att 

socialt ansvar handlar om att driva sin verksamhet på ett sätt som kännetecknar en god 

samhällsmedborgare. Detta innebär, enligt författaren, att hänsyn tas till andra medborgares 

välbefinnande och hälsa. Företag som anses vara hyggliga och mer långsiktiga uppfattas som bättre 

företag från samhället, enligt författaren. Westermark (2013) redogör att en organisation har ett 

ansvar för den påverkan som kommer av de beslut och aktiviteter som den har formell kontroll 

över. Företag anses vara ansvariga inte enbart för sig själv och de anställda utan även för 

omgivningen. Tagesson et al. (2009) hävdar att socialt ansvar generellt sett definieras som 

rapportering som berör miljö, etiska och mänskliga problem. 

 

Grankvist (2009) redogör för ett ideologiskt och ett pragmatiskt argument när det kommer till att 

företags sociala ansvar bidrar till att lösa samhällsproblem. Författaren hävdar att det ideologiska 

argumentet är att juridiska medborgare måste anses ha samma ansvar som fysiska medborgare, när 

det gäller att bidra till att samhället utvecklas i en positiv riktning. Det pragmatiska argumentet 

däremot är att det är lönsamt för företag eftersom socialt ansvarstagande ofta leder till upptäckten 

av nya affärsmöjligheter. Det gynnar den egna verksamheten men bidrar även till samhället i stort. 

 

Utifrån ovan nämnda kan det konstateras att socialt ansvar först och främst är kopplat till företags 

kärnverksamhet. Det handlar i första hand om att företag ska minimera de negativa effekterna som 

verksamheten kan ha på miljö och människor. Kanji et al. (2010) belyser att samtidigt som företag 

visar tecken på att de är mer medvetna om att de ska vara socialt, miljö och ekonomiskt ansvarsfulla 

sätter lagar och andra offentliga initiativ stor press på branscherna. Vidare förklarar forskarna att 

denna press handlar om att företagen ska förbättra affärsmodeller, processer och åtgärder inom 

områdena. Kanji et al. (2010) förklarar att CSR är något som företag kan nyttja för att hantera denna 

press och kan även leda till konkurrensfördelar.  

 

Enligt Carroll (2015) var CSR tidigt en allmän term som hävdade att chefer bör överväga företagets 

inverkan på samhället. CSR är idag ett globaliserat begrepp och har blivit något som är allt viktigare 

att rapportera om (Carroll, 2015). Det för att meddela intressenter om hur företaget arbetar för att 

göra mer än att endast fokusera på pengar och på att följa lagen. 

 

Det finns många olika definitioner av CSR, ett överflöd av definitioner som Marrewijk (2003) 

uttrycker sig. Problemet med överflödet är enligt Marrewijk (2003) att definitionerna ofta prioriterar 
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specifika intressen vilket försvårar utvecklingen och implementeringen av CSR. Dahlsrud (2008) 

förklarar att förvirringen kring CSR kan vara ett potentiellt problem orsakat av skilda definitioner. 

Forskaren förklarar att om intressenter har olika uppfattningar leder det till att de talar om begreppet 

på olika sätt, vilket förhindrar begreppets effektivitet. Vidare förklarar Dahlsrud (2008) att alla 

försök till att utveckla en opartisk definition är utmanande eftersom det inte finns någon metod för 

att kontrollera om något är opartiskt.  

 

The European Commission (2017), Europakommissionen, definierar begreppet CSR som företags 

sociala ansvarstagande för dess påverkan på samhället. En del forskning förklarar dock att CSR 

innefattar verksamhetens frivilliga sociala och miljömässiga hänsyn till samhället (McWilliams, 

Siegel & Wright, 2006; McWilliams et al., 2001; Montiel, 2008; Reverte, 2009). Enligt 

Europakommissionen (2017) kan ett företag bli socialt ansvarstagande genom att integrera 

handlingar kring dessa två aspekter i företagens affärsstrategi. Vidare redogör Reverte (2009) att 

företag genom att agera ansvarsfullt inom sociala, miljömässiga och ekonomiska påtryckningar 

svarar på de förväntningar som ställs från samhället. Andra forskare har också nämnt det 

ekonomiska ansvarstagandet i samband med CSR (Baumgartner et al., 2010; Carroll, 2015; Jenkins 

& Yakovleva, 2006). Forskarna redogör att CSR innehåller aspekterna socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt ansvar.  

 

Milton Friedman (refererad i Grafström et al., 2008) var en av de största kritikerna när det gäller 

samhällsansvar. Friedman ansåg att företag inte skulle ägna sig åt filantropisk verksamhet utan först 

och främst gå med vinst och tillgodose aktieägarnas intressen. Vidare förklarar Grafström et al. 

(2008) att det finns två dominerande åsikter angående företags samhällsansvar. Den ena är att 

socialt ansvarstagande står i motsättning till vinst och den andra är att socialt ansvarstagande är en 

förutsättning för vinst och lönsamhet. Enligt Grafström et al. (2008) hävdar motståndare att 

samhällsansvar står i motsättning till den fria marknaden och att det på grund av det utgör ett hot 

mot kapitalismen. Vidare förklarar författarna att förespråkarna till socialt ansvarstagande däremot 

anser att samhällsansvar går hand i hand med kraven på vinst och lönsamhet som ställs av 

aktieägarna. De anser att företag är skyldiga att ta ett bredare ansvar utöver det ekonomiska och att 

ett ökat ansvarstagande bidrar till stärkt lönsamhet. Argumentet grundar sig i diskussionen om 

relationen mellan ett företags samhällsansvar och lönsamhet och hur det knyter an till 

föreställningen om företagets roll i samhället samt vems intressen som företaget främst ska 

tillgodose. 
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Det finns ett antal skäl till varför CSR enligt dem är viktigt för företag. Till en början anses CSR ge 

fördelar inom kostnadsbesparingar, tillgång till kapital, riskhantering, kundrelationer, HR och 

förmågan företaget har att förnya sig. Vidare leder CSR till att företag blir mer hållbara och 

innovativa vilket resulterar i en mer hållbar ekonomi. Det erbjuder även CSR värden som hjälper till 

att bygga ett mer sammanhållet och hållbart ekonomiskt system i samhället. (European 

Commission, 2017) 

 

2.1.5 Miljömässigt ansvar och Corporate Environmental Responsibility  

Perspektivet som rör miljömässigt ansvar berör i stort sett företagets miljöpåverkan. Bansal (2005) 

hävdar att det miljömässiga perspektivet klassas som miljömässig integritet. Denna integritet ser till 

att mänskliga aktiviteter inte eroderar världens klimat och naturresurser. Vidare redogör Bansal 

(2005) att om den naturliga miljön komprimeras kommer de naturliga och nödvändiga resurserna 

för människan också komprimeras. Grankvist (2009) redogör för uttrycket den gröna vågen som 

innebär att ett försök görs för att reducera människans negativa miljöpåverkan. Författaren hävdar 

att det vanligaste felet företag gör är att glömma de ekonomiska fördelarna och endast se till 

miljöeffekterna. Enligt Grankvist (2009) lönar det sig för företag att tänka efter och att om de sparar 

resurser sparar de också pengar eftersom allt är resurser. Miljöaspekter handlar alltså om att 

tillgodose världens naturresurser. Moroney, Windsor och Aw (2012) hävdar att företag ökar 

redovisningen av miljömässig information som ett svar på investerares och allmänhetens oro mot att 

skada miljön.  

 

Corporate Environmental Responsibility, CER, är ett begrepp som handlar om företags miljöansvar 

(Bhattacharya & Cummings, 2013; Karassin & Ber-Haim, 2016). CER kan betraktas som en del av 

det bredare området CSR (Almadani, 2014; Jenkins et al., 2006; Karassin et al., 2016). Vidare 

redogör Almadani (2014) att definitionen av CER är en pågående process, vilket innebär att ett 

företag inte kan uppnå fullt miljömässigt ansvar eftersom denna process ständigt pågår. Almadani 

(2014) konstaterar även att företag ständigt ställs inför nya utmaningar och måste anpassa sig till ny 

kunskap, ny teknik och intressenternas förväntningar. Det anser även Bhattacharya et al. (2013) som 

förklarar att företags insatser för att främja CER kräver att företaget har en förståelse för 

intressenternas inställning till förbättrad ansvarighet. 

 

Forskaren Miller (refererad i Almadani, 2014) förklarar att en del företag vill förbättra företags 

miljömässiga ansvar för att det helt enkelt är det rätta medan andra företag ser det som en strategisk 

fördel som kan öka konkurrenskraften. 
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Figur 4 visar en relation mellan organisationen, intressenterna och samhället. Samhället har 

förväntningar på organisationen eftersom organisationen och dess verksamhet påverkar samhället. 

Intressenterna har ett liknande förhållningssätt till organisationen genom att de har intressen i 

organisationen och organisationen påverkar intressenterna. (Westermark, 2013) 

  

 

 
                 Figur 4: Samband. Källa: Westermark (2013, s. 105) 

 

 

2.1.6 CSR och CER redovisning  

Grafström et al. (2008) förklarar att den information som intressenterna får ta del av från företag 

blir allt viktigare. Almadani (2014) hävdar att rapporteringen är ett viktigt sätt att kommunicera 

information gällande CSR. Trots det är det många företag som är tveksamma till att kommunicera 

samhälls- och miljöansvar (Grafström et al., 2008). Anledningen är att företag genom att 

kommunicera informationen sticker ut hakan och får granskarnas ögon på sig. Enligt Grafström et 

al. (2008) kan det vara både en fördel och en nackdel beroende på hur företaget utformar CSR-

aktiviteter samt hur de kommunicerar informationen.  

 

Deegan och Unerman (2011) samt Hahn (2013) förklarar att information om företags påverkan av 

socialt och miljömässigt ansvarstagande snabbt spridit sig från företag till företag inom många 

länder. Detta har enligt Deegan och Unerman (2011) skett sedan 90-talets början. Vidare förklarar 

Deegan och Unerman (2011) samt Hahn och Kühnen (2013) att rapporteringen av aktiviteter 

gällande CSR blev allt mer förekommande under 1990-talet. Redovisningar av CSR kan se olika ut 

mellan företag (Frias-Aceituno et al., 2013; Reverte, 2009). Forskarna hävdar att en del redovisar i 

separata rapporter medan andra företag väljer att inkludera informationen i årsredovisningarna. Att 

rapporterna kan se olika ut hävdar Reverte (2009) beror på att det endast har funnits riktlinjer för 

denna typ av rapporter tidigare. Enligt Frias-Aceituno et al. (2013) kan en CSR rapport öppna upp 
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för att intressenter ska kunna ta del av information om företags handlingar kring CSR. Att ha en 

separat CSR redovisning kan dock enligt Frias-Aceituno et al. (2013) vara förvirrande för 

intressenter. Av denna anledning är det vissa stora företag som numera integrerar CSR 

informationen i årsredovisningarna förklarar forskarna. Det för att undvika förvirring och göra 

intressenterna mer delaktiga i hur verksamheten drivs. Dhaliwal, Li, Tsang och Yang (2011) 

redogör att den ansträngning som företag gör för att upprätta och publicera CSR rapporter visar 

engagemang och förbättrar insyn i långsiktiga resultat och riskhantering.  

 

Line et al. (2002) hävdar att nuvarande trend inom företags rapportering skiftar från att enbart 

involvera miljöaspekter till att både ta miljöansvar och socialt ansvar. Som tidigare nämnts hävdar 

Almadani (2014), Jenkins et al. (2006) samt Karassin et al. (2016) att CER kan ses som en del av 

det bredare området CSR. Det visar att CSR inte enbart tar företags sociala ansvar i beaktande. 

Forskarna hävdar att vissa studier endast använder begreppet CSR men att miljömässiga aspekter 

ingår. 

  

Braam et al. (2016) förklarar att företag kan publicera CER-rapporter för att kunna visa aktieägare 

att de tar ansvar när det gäller miljö och hållbar utveckling. Företag kan enligt Hopwood (2009) 

använda CER-redovisning för att bygga upp eller skapa en ny bild av företaget. Vidare förklarar 

forskaren att samtidigt som CER redovisning ger ett nytt ansikte mot omvärlden skyddar CER-

redovisning den inre verksamheten från den externa vyn. Enligt Hopwood (2009) innebär det att 

CER-redovisning kan göra företags miljöarbeten och dess konsekvenser synliga men att det även 

finns möjlighet att minska vad som är känt, vilket leder till en skev bild av företaget. Anledningen 

till det kan vara att företag genom sin CER-redovisning har som mål att öka sin legitimitet till 

omvärlden (Hopwood, 2009; Braam et al., 2016). Företag rapporterar därför endast om det som har 

en möjlighet att öka legitimiteten.  

 

2.1.7 Corporate Social and Environmental Reporting 

Jenkins et al. (2006) hävdar att miljömässig information berör information gällande miljöpåverkan 

medan social information berör interaktioner med samhället i stort. Ovan har en redogörelse gjorts 

när det gäller begreppen CSR och CER. Dessa utgör tillsammans Corporate Social and 

Environmental Reporting, CSER (Tagesson et al., 2009). 

 

Enligt Tagesson et al. (2009) har ett antal olika teoretiska aspekter undersökts för att förklara 

företags sociala och miljömässiga ansvar. Många har associerat positiv redovisningsteori med 

ämnet trots att det i sig inte har en direkt påverkan på företags finansiella resultat. Vidare hävdar 
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forskarna att teorier som legitimitetsteorin och intressentteorin har varit de mest framgångsrika när 

det kommer till att förklara innehållet och mängden CSER. Det framgår från tidigare forskning 

(Deegan, 2002) att dessa aspekter är av väsentlig betydelse när det gäller denna redovisningsform. 

Azevedo et al. (2016) hävdar att upprättandet av hållbarhetsredovisning leder till 

konkurrensfördelar gentemot andra företag även Eccles et al. (2014) styrker det faktumet. 

 

O’Donovan (2002) hävdar att om ett företag accepteras som en god samhällsmedborgare, agerar 

ansvarsfullt eller agerar proaktivt gällande sociala problem kommer allmänheten att ha 

förväntningar på företaget. Dessa förväntningar gäller företags aktiviteter när det kommer till 

sociala och miljömässiga aspekter. Ett sätt att svara på förväntningarna hävdar O’Donovan (2002) 

är att dessa aspekter redovisas i den finansiella årsredovisningen.  

 

2.1.8 Integrerad rapportering 

Deegan och Unerman (2011) redogör att det finns brister i den finansiella redovisningen. Dessa 

brister hävdar författarna är att fånga upp de miljömässiga och sociala aspekterna i företags 

redovisning. Global Reporting Initiative, GRI, har publicerat internationella riktlinjer gällande 

hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna skapades enligt Deegan och Unerman (2011) för att åtgärda 

bristerna med den finansiella redovisningen.  

 

Integrerad rapportering, IR, i denna kontext syftar till att hållbarhetsredovisningen är integrerad i 

den traditionella finansiella redovisningen. Lai et al. (2014) förklarar att de som stödjer den 

integrerade rapporteringen gällande hållbarhetsredovisning tror att den kommer ge större 

transparens av företags engagemang till hållbarhet. Detta genom att visa länken mellan finansiell 

och hållbar prestation i ett samlat dokument. Vidare förklarar forskarna att trots det har tidigare 

forskning visat att hållbarhetsredovisning inte nödvändigtvis speglar företags verkliga engagemang 

när det kommer till hållbarhet. Milne och Gray (2013) redogör för att den integrerade 

rapporteringen fungerar som ett strategiskt verktyg för att förbättra företags rykte. På grund av att 

integrerad rapportering är frivillig kan det tänkas att företag använder denna metod för att upplevas 

legitima. Tagesson et al. (2009) redogör för att andra rapporteringskanaler fått mer uppmärksamhet 

när det gäller denna rapportering. Vidare förklarar forskarna att företags hemsidor blir en allt 

vanligare kanal att förmedla dessa uppgifter. Deegan och Unerman (2011) hävdar att när 

hållbarhetsredovisningen tog fart blev det allt vanligare att företag började upprätta en separat 

redovisning av de sociala och miljömässiga aspekterna. Författarna hävdar dock att trots det fanns 

en summering av denna rapportering kvar i den finansiella rapporten. 
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Soyka (2013) redogör för att IR är en organisatorisk rapportering för offentliggörande som 

involverar finansiell information och viktig icke finansiell information. Forskaren hävdar att 

integrerad rapportering har en flexibel utgångspunkt. Vidare hävdar Soyka (2013) att integrerad 

rapportering ska användas kontinuerligt genom all sorts kommunikation. Det framgår inte tydligt 

hur den integrerade rapporteringen ska användas mer än att den finansiella redovisningen och 

hållbarhetsredovisningen finns samlat i ett dokument. Soyka (2013) hävdar att rapporteringen är 

flexibel vilket kan tolkas som att hållbarhetsredovisningen kan vara ett avsnitt eller integrerad i hela 

redovisningen. Enligt Narva (2016) avser däremot en integrerad redovisning att 

hållbarhetsinformation redovisas löpande i årsredovisningen.   

 

2.2 Teoretisk referensram 

2.2.1 Intressentteorin 

Ett centralt begrepp som diskuteras i samband med företags och andra organisationers 

samhällsansvar är intressentteorin. Intressentteorin har vuxit fram som det dominerande paradigmet 

inom CSR (McWilliams et al., 2001). Westermark (2013) förklarar att enligt GRI har intressenter 

ett inflytande när det kommer till hållbarhetsredovisningens innehåll. Vidare hävdar Jones, Comfort 

och Hillier (2016) att de flesta företag följer GRI:s riktlinjer. Jones et al. (2016) redogör att under 

2015 använde majoriteten av de företag som använde hållbarhetsredovisning GRI:s riktlinjer. 

Westermark (2013) hävdar att synliggöra ekonomisk, miljömässig och övrig påverkan på samhället 

är viktigt för en organisation som vill ha goda relationer med intressenterna. Soyka (2013) hävdar 

att värde inte enbart skapas av eller inom ett företag utan även genom relationer med andra.  

 

Globalisering tillsammans med ökad komplexitet på marknaden har tvingat företag att vara 

verksamma i en utmanande och dynamisk miljö. Ett resultat av det är att intressenter kräver bättre 

kunskap om hur de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna är involverade i företags 

strategier och beslut. Samtidigt begär intressenterna att denna rapportering stämmer överens med 

den dagliga verksamheten. Transparens är ett medel som försäkrar att intressenter är informerade 

och medvetna om vad som händer och varför. Intressenter som är väl informerade mindre benägna 

att utveckla en negativ uppfattning om företagets verksamhet. Det hjälper till att behålla legitimitet 

och en positiv bild av företaget. (Amran & Ooi, 2014)  

 

En intressentgrupp kan förklaras som en grupp som ”kan påverka eller påverkas av genomförandet 

av organisationens mål” enligt Freeman (2010, s. 53). Marom (2006) hävdar att intressenter kan 

påverkas positivt lika väl som negativt av organisationers aktiviteter. Det kompliceras genom att 

företag har en mängd olika intressenter som ställer olika krav. Genom att uppfylla dessa krav kan 
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företaget skapa värde genom de fördelar det för med sig enligt Malik (2015). Porter och Kramer 

(2011) hävdar att företag kan “do well by doing good”. De redogör för att detta baseras på 

antagandet att genom att möta intressenternas behov skapas ett direkt värde för aktieägare.   

   

Parker (2005) redogör att intressentteorin har en normativ och en positiv aspekt. Vidare förklarar 

Parker (2005) samt Deegan och Unerman (2011) att dessa aspekter innebär olika förhållningssätt till 

intressenterna. Deegan och Unerman (2011) hävdar att den normativa aspekten innebär att alla 

intressenter har rätt att bli rättvist behandlade och att dess inflytande inte direkt är relevant. Den 

positiva aspekten innebär att företag tar intressenters inflytande i beaktande och på det sättet 

värderar åsikterna från de med stort inflytande högre.   

 

McWilliams et al. (2006) redogör för Freemans intressentteori som hävdar att chefer måste 

tillfredsställa en mängd beståndsdelar, exempelvis kunder och anställda, som kan influera 

företagens resultat. Enligt Freemans synsätt är det inte tillräckligt att chefer enbart fokuserar på 

behoven hos aktieägarna eller ägarna av företaget. McWilliams et al. (2006) förklarar att 

intressentteorin antyder att det kan vara fördelaktigt att företaget engagerar sig i vissa CSR 

aktiviteter som intressenter, utöver aktieägare, uppfattar som viktiga. Detta på grund av att utan det 

engagemanget kan dessa grupper sluta stödja företaget. Donaldson och Preston (1995) utvidgade 

intressentteorin genom att ge CSR en moralisk och en etisk dimension utöver vad företaget kan 

åstadkomma. Donaldson och Davis (1991) gick ett steg längre och hävdade att det finns ett 

moraliskt imperativ att chefer gör det rätta utan att beakta hur dessa beslut påverkar företagets 

finansiella prestation. 

 

Jones et al. (2016) redogör för att en effektiv hållbarhetsredovisning är ett verktyg för att 

kommunicera med intressenter gällande hur företag arbetar med strategiska miljömål samt sociala 

mål. Frias-Aceituno et al. (2013) redogör för att intressentteorin uppmärksammar att det existerar en 

bred krets av agenter, utöver aktieägare, som är intresserade i företags attityder gentemot hållbarhet. 

De hävdar att genom CSR redovisning kommunicerar företag de sociala och miljömässiga 

effekterna av sitt ekonomiska agerande till intressentgrupper.  

 

Grunden i intressentteorin är att grupper eller individer kan påverka ett företag och i sin tur bli 

påverkade av företaget och dess handlingar. Teorin har som utgångspunkt att förmedla hur företag 

bör agera för att tillfredsställa olika intressentgrupper. Denna teori blir lämplig för 

hållbarhetsredovisning eftersom det är en av byggstenarna för redovisningen, nämligen att påverka 

intressenter. Quisenberry (2012) redogör för att hållbarhet är ett viktigt åtagande för företag om de 
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ska skapa framtida vinster. Det innebär att om företag ignorerar allmänhetens behov och krav på 

viss information kommer det leda till nackdelar istället för konkurrensfördelar. 

 

Intressentteorin och legitimitetsteorin är nära sammankopplade eftersom det är väsentligt att se till 

varje intressentgrupps förväntningar och krav. Deegan och Unerman (2011) redogör att dessa 

teorier överlappar och enligt författarna är det inte alltid lätt att skilja på dessa trots att de är egna 

teorier. Författarna hävdar dock att intressentteorin har utgångspunkt i samspelet mellan företag och 

skillnaden mellan teorierna är att intressentteorin fokuserar på förväntningarna snarare än 

värderingarna samhället har i stort. 

 

2.2.2 Legitimitetsteorin 

Företags användning av CSR för att upprätthålla legitimitet är ett område som studerats väl genom 

tiden. Chefers motivation till att upprätta CSR redovisning är något som Deegan (2002) belyser. 

Forskaren förklarar att en anledning till det är viljan att legitimera vissa aspekter av organisationens 

verksamhet. Hedberg och von Malmborg (2003) kan i sin studie konstatera att svenska företag som 

följer GRI:s riktlinjer producerar CSR redovisning främst för att sträva efter organisatorisk 

legitimitet.  

 

Deegan och Unerman (2011) förklarar att legitimitetsteorin handlar om att organisationer ständigt 

strävar efter att säkerhetsställa att verksamheten är inom ramen för samhällets normer. Enligt 

Holder-Webb, Cohen, Nath och Wood (2009) avser legitimitet den ansträngning som företag gör 

för att etablera, bibehålla eller stärka den uppfattning allmänheten har om företaget. O´Donovan 

(2002) förklarar legitimitetsteorin på liknande sätt. Forskaren redogör för att legitimitet baseras på 

idén om att företag måste, inom ramarna för vad samhället anser som socialt accepterat, anpassa sin 

verksamhet och dess aktiviteter efter det. Deegan och Unerman (2011) hävdar dock att det inte är 

det faktiska agerandet som avgör om en organisation uppfattas som legitim, utan att det är vad 

omvärlden vet eller hur de uppfattar organisationen som är avgörande. Uppfylls inte kraven från 

samhället uppstår hot mot företagen enligt Farache och Perks (2010). 

 

Ashforth och Gibbs (1990) förklara att organisatorisk legitimitet är en uppskattad resurs, dock kan 

den uppfattas som problematisk. Olika medel används beroende på om företaget vill skapa, 

bibehålla eller öka legitimiteten. Även Farache et al. (2010) konstaterar att företags CSR initiativ 

och hur de kommunicerar dessa till allmänheten kan skapa eller återställa en organisations 

legitimitet. I arbeten med syftet att skapa eller öka legitimiteten kan processen vara mer 

problematisk hävdar Ashforth et al. (1990). Det på grund av att legitimiteten i sådana fall tenderar 

att vara intensiv under dessa perioder vilket till exempel kan dra till sig mer uppmärksamhet och 
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mer press på arbetet. Det är något som även Bachmann och Ingenhoff (2016) redogör för, det vill 

säga att CSR är ett medel för att stärka legitimitet. Dock kan intressenter bli skeptiska och på grund 

av det misstro företags CSR redovisning.  

 

Deegan och Unerman (2011) samt Holder-Webb et al. (2009) förklarar att ramen och normerna 

ständigt förändras. Det förklarar Holder-Webb et al. (2009) som ett potentiellt problem. Vidare 

förklarar de att flera forskare konstaterat att det har att göra med att nya frågor ständigt 

uppmärksammas av samhället och ersätter frågor som tidigare varit i fokus. 

 

Något som kan öka legitimiteten är enligt Holder-Webb et al. (2009) om en tredje part granskar 

CSR-rapporterna och att företaget genom det får ett sorts godkännande. Det skulle få intressenterna 

att få större förtroende för företags CSR-rapporter. Genom att integrera företags arbeten gällande 

CSR i årsredovisningen kan godkännandet anses uppfyllt eftersom en revisor granskar denna 

rapport. På det sättet kan den integrerade redovisningen av informationen tänkas göra att 

intressenterna får ett större förtroende.  

 

2.2.3 Agentteorin 

Enligt Lan och Heraclous (2010) berör teorin i grund och botten ägarstrukturen hos en organisation 

och är den dominanta teorin när det kommer till företagsstyrning. Teorin är viktig i detta 

sammanhang eftersom den berör relationen mellan agenten och principalen. Den är väsentlig i vår 

studie eftersom teorin berör hur ägarstrukturen i företag kan påverka mängden 

hållbarhetsredovisning. 

 

Jensen och Meckling (1976) kan anses vara grundarna till uppkomsten av agentteorin även kallad 

principal agent teorin. Enligt forskarna beskriver denna teori relationen mellan aktieägarna och 

företagsledningen, även kallade agenten och principalen, i en organisation. Relationen handlar 

enligt författarna om att principalen delegerar arbetet till agenten som utgör uppgiften. 

Utgångspunkten i teorin är att agenten verkar ur ett själviskt perspektiv vilket innebär att denna 

agerar utifrån vad som passar agenten bäst, vilket leder till en osäkerhet hos principalen. Principalen 

tillämpar åtgärder för att bättre kunna kontrollera agenterna vilket leder till agentkostnader. Enligt 

Jensen et al. (1976) får företag högre agentkostnader på grund av att högre ägarspridning 

förekommer. Det på grund av att principalerna vill kontrollera sina agenter. För att undvika att det 

sker förklarar Jensen et al. (1976) att parterna kan ingå i ett kontrakt som gynnar båda sidor. Det 

eftersom att principalen vill minska agentkostnaderna och osäkerheten medan agenten behöver 

incitament vilka ofta är av monetär art. Det för att uppfylla vad principalen strävar efter. Enligt 
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Eisenhardt (1989) har relationen mellan principalen och agenten sitt fokus i hur verksamhetens 

resultat kan maximeras. Det med hjälp av metoder som förhindrar agentproblemet och som skapar 

incitament som bidrar till att agenten arbetar i fördelaktiga sätt gentemot organisationen. Jensen et 

al. (1976) hävdar att det kan uppstå intressekonflikter om agenten inte strävar efter att maximera 

vinsten för principalen, utan istället arbetar utifrån egen vinning. Även moraliska dilemman 

angående risker kan uppstå mellan dessa parter.  

 

2.3 Tidigare empirisk forskning och hypotesuppställning 

2.3.1 Förklarande faktorer 

Forskning gällande CSR och CER beaktar olika faktorer som kan anses ha en inverkan på 

rapporteringen av informationen. Några av de mest använda faktorerna är företags storlek, 

lönsamhet och den bransch de är verksamma inom. Tidigare forskning använder just dessa faktorer 

vid uppställandet av sina hypoteser (Frias-Aceituno et al., 2013; Reverte 2009; Tagesson et al., 

2009). Tagesson et al. (2009) hävdar även att ägarskap är något som kan påverka hur företag 

redovisar och dessutom påpekar Rao et al. (2016) att det saknas forskning kring CSR och styrelsens 

mångfald. Tidsaspekten är även en faktor som kan påverka hållbarhetsredovisning hävdar Reverte 

(2009) eftersom redovisningen varierar över tid.  

 

2.3.2 Storlek 

Storlek är en faktor som frekvent används när det kommer till att förklara mängden information 

som företag lämnar enligt Tagesson et al. (2009). Udayasankar (2008) hävdar att små och 

medelstora företag utgör 90 procent av världens population av företag. Trots det har det 

argumenterats att på grund av dess mindre skala av verksamhet, resursbegränsningar och lägre 

synlighet är dessa företag mindre benägna att delta i CSR initiativ. Meek et al. (1995) redogör att 

företagets storlek påverkar allt som redovisas. Forskare hävdar att det är vanligare bland större 

företag att använda hållbarhetsredovisning. Det eftersom att de är mer synliga utåt mot allmänheten 

och på så sätt har större uppmärksamhet riktat mot sig enligt Knox, Maklan och French (2005). 

Även Stanny och Ely (2008) redogör för att det är vanligare att större företag redovisar denna 

information och det på grund av att allmänheten och media kräver mer av större företag jämfört 

med mindre företag. Vidare redogör Tagesson et al. (2009) för att frivillig information är något som 

ökar med företagets storlek. I denna studie utgörs den frivilliga informationen av social och 

miljömässig information.  

 

Cho, Freedman och Patten (2012) samt Lai et al. (2014) hävdar att legitimitetsteorin kan kopplas till 

faktorn storlek. Legitimitetsteorin fokuserar enligt Deegan och Unerman (2011) på värderingar från 
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samhället. Cho et al. (2012) hävdar att större företag är mer benägna att använda frivillig 

rapportering. Det på grund av att de är mer synliga för allmänheten.  Legitimitet kan anses gå hand i 

hand med hur synliga företag är för allmänheten vilket leder till att företag känner press att leverera 

det allmänheten önskar för att upplevas legitima. Även intressentteorin kan förklara denna faktor 

eftersom att större företag torde ha mer intressenter. Knox et al. (2005) redogör för att större företag 

har en mer uttalad effekt på samhället och därmed har de normalt sett ett större antal intressenter 

som influerar företaget. Vidare hävdar Deegan och Unerman (2011) att intressentteorin fokuserar på 

förväntningar från samhället, vilket styrker denna koppling. Utifrån detta kan även intressentteorin 

anses vara en teori som är sammankopplad med faktorn storlek. 

 

Enligt Tagesson et al. (2009) har mycket av tidigare forskning visat en positiv relation mellan 

företagets storlek och mängden social information. Cowen (refererad i Tagesson et al., 2009) fann 

att företagets storlek var kopplat till all information företaget ger ut. Dock finns det även forskning 

som inte finner ett statistiskt samband med variabeln storlek enligt Khanna, Palepu och Srinivasan 

(2004). Chih, Chih och Chen (2010) finner i sin studie stöd för att större företag använder ett ökat 

CSR-tänk i sin verksamhet. Frias-Aceituno et al. (2013) hävdar att företagets storlek är en av de 

viktigaste faktorerna i den integrerade spridningen av informationen. 

 

Hypotes 1: Det finns en positiv relation mellan företagets storlek och benägenheten att 

hållbarhetsredovisa.  

 

2.3.3 Lönsamhet 

Lönsamhet är en betydande faktor som diskuteras när det kommer till företag som 

hållbarhetsredovisar (Lin, Yang & Liou, 2009; Scholtens, 2008). Scholtens (2008) belyser olika 

uppfattningar gällande orsakssamband mellan det ekonomiska resultatet och företags CSR 

prestanda. Forskaren förklarar att vissa har uppfattningen att ett bra resultat innebär att företaget kan 

investera i och förbättra den sociala och miljömässiga prestandan av företaget. Vidare förklarar 

Scholtens (2008) att det finns uppfattningar om att bra engagemang och effektiv användning av 

resurser genom sociala och miljömässiga prestationer leder till bra resultat.  

 

Tagesson et al. (2009) redogör för att legitimitetsteorin kan kopplas till faktorn lönsamhet på grund 

av att företag som är mer lönsamma är mer benägna att förstå väsentligheten med 

hållbarhetsredovisning, vilket leder till att de redovisar mer social och miljömässig information. 

Även Lai et al. (2014) stödjer denna koppling. Deegan och Unerman (2011) förklarar att 

legitimitetsteorin är kopplad till värderingar och vad som anses vara korrekt i samhället. Utifrån det 
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kan det anses att denna förståelse för väsentligheten av hållbarhetsredovisning kan bidra till att 

samhället upplever företaget som legitimt. Vidare förklarar Pirsch, Gupta och Grau (2007) att 

företag som är lönsamma har nödvändiga ekonomiska medel för att producera mer frivillig 

information. Det kan kopplas till att företag som är lönsamma upplevs som legitima och därmed 

kopplas legitimitetsteorin till denna faktor. 

 

Lin et al. (2009) konstaterar att det gjorts många studier som undersökt sambandet mellan CSR och 

lönsamhet. Dessa har resulterat i positiva, negativa och neutrala resultat. Forskarna förklarar att det 

har att göra med skillnader i vilka och hur variablerna hanteras i de olika studierna. I 

undersökningen av Lin et al. (2009) visar resultatet att positiva CSR initiativ inte direkt ökar 

lönsamheten, men kan vara avgörande på lång sikt för att minska risken för eventuella skador på 

varumärket. Vidare hävdar Orlitzky et al. (2003) att företag som arbetar med CSR belönas på mer 

än ett sätt. Till exempel nämner Orlitzky et al. (2003) att positiva initiativ kring CSR har en positiv 

relation till företagets finansiella prestation samt att förhållandet mellan CSR prestationer och 

företagets finansiella prestationer är dubbelriktat. Med det menas att positiva CSR prestationer leder 

till ett bra resultat och att ett bra resultat ger företag möjlighet att investera mer i CSR. 

 

Hypotes 2: Företag med högre lönsamhet är mer benägna att hållbarhetsredovisa. 

 

2.3.4 Bransch 

En vanlig faktor som undersökts gällande rapportering av socialt och miljömässigt ansvar är vilken 

bransch företag är verksamma inom (bl.a. Line et al., 2002; Tagesson et al., 2009). Jenkins et al. 

(2006) redogör för att det under senare år har uppstått oro gällande hållbarhet och företags CSR 

inom många länder och industrier. Enligt Tagesson et al. (2009) visar tidigare forskning att företag 

inom industrier vars tillverkningsprocess negativt påverkar miljön redovisar mer information 

jämfört med andra industrier. Line et al. (2002) hävdar att det generellt sätt är företag inom 

oljeindustrin och gruvindustrin som har en ledande position medan företag inom finans- och 

serviceindustrin redovisar lite information gällande hållbarhet. Det visar att det skiljer sig mellan 

industrier när det kommer till hållbarhetsredovisning.  

 

Enligt Lai et al. (2014) kan faktorn bransch kopplas ihop med legitimitetsteorin. Det på grund av att 

olika branscher kan ställas inför olika legitimitetshot vilket innebär att teorin är intressant för denna 

faktor. Intressentteorin kan även den tänkas ha en koppling eftersom företag som har en direkt 

påverkan på miljön har större förväntningar från intressenterna att denna påverkan redovisas. 

Deegan och Unerman (2011) hävdar att förväntningar är kopplade till intressentteorin vilket stödjer 
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denna koppling. Förväntningarna från allmänheten i sig kan även tänkas ha en koppling till att 

företag upplevs mer legitima om de tar till sig vad allmänheten väntar sig.  

 

Tagesson et al. (2009) redogör för att forskning visat att företag inom industrier som är högt 

reglerade och utsatta för offentlig granskning inte bara använder årsredovisningen för att redovisa 

social information utan även använder andra källor samtidigt. Xiao, Yang och Chow (2004) hävdar 

att IT företag är mer benägna att använda internet för att redovisa denna information jämfört med 

andra företag och det på grund av deras internet expertis. Vidare redogör Chih et al. (2010) för att 

företag som agerar på en konkurrensintensiv marknad är mer benägna att ta socialt och miljömässigt 

ansvar för att öka konkurrensfördelarna.  

 

Hypotes 3: Det finns en relation mellan den bransch företag är verksamma inom och benägenheten 

att hållbarhetsredovisa.  

 

2.3.5 Företagsstyrning 

Alhazaimeh, Palaniappan och Almsafir (2014) hävdar att företagsstyrning har studerats som en 

mekanism som påverkar den information företag lämnar. Forskarna förklarar att ägarstrukturen 

beaktas som en faktor som påverkar kvaliteten av rapporteringsprocessen. Enligt Eng och Mak 

(2003) påverkar ägarstrukturen även mängden rapportering. Tagesson et al. (2009) hävdar att det 

finns olika sätt att definiera och mäta ägarstrukturen. Ett vanligt sätt är att mäta ägarkoncentrationen 

(Tagesson et al., 2009; Cormier, Magnan & Van Velthoven, 2005). Enligt Prencipe (2004) är det 

generellt sätt så att företag med utspridda andelar har ett stort antal aktieägare som inte direkt är 

involverade i styrningen av företag, vilket leder till en låg ägarkoncentration. Vidare hävdar 

Cormier et al. (2005) att företag som har ett koncentrerat ägande är mindre benägna att 

hållbarhetsredovisa på grund av att de dominanta ägarna redan har den information de behöver. 

 

Frias-Aceituno et al. (2013) hävdar att företags styrningsmekanism, som exempelvis styrelsen, har 

en inverkan på användandet av CSR. Vidare redogör Alhazaimeh et al. (2014) att resultatet av deras 

studie indikerar att styrelsens sammansättning påverkar mängden frivillig information som 

redovisas och att större företag redovisar mer information än mindre företag. Forskarna hävdar även 

att hur företag arbetat med frivillig information över tid påverkar hur de arbetar med denna sorts 

information i dagsläget. Vidare hävdar Alhazaimeh et al. (2014) att styrelsekaraktärer som till 

exempel storlek och könsfördelning är mest inflytelserika när det kommer till styrelsens beslut att 

expandera och förbättra beslut gällande ansvarsskyldighet. Adams och Ferreira (2009) undersöker 

hur kvinnor i styrelsen påverkar styrningen och prestandan hos företag. De hävdar att kvinnor kan 
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ha en signifikant betydelse. Dock förklarar Adams et al. (2009) att förekomsten av kvinnor i 

styrelsen inte är lika vanligt förekommande som att styrelsen består av enbart män. Forskarna tror 

att det faktumet kan ändras eftersom kvinnliga styrelsemedlemmar är något väl diskuterat runt om i 

världen och dessutom är lagreglerat i vissa länder. Även Bear, Rahman och Post (2010) hävdar att 

diversifiering inom styrelsen har en påverkan på företags CSR arbete. De redogör för att kvinnor i 

styrelsen influerar arbetet med CSR.  

 

Agentteorin kopplas vanligtvis till faktorer gällande företagsstyrning på grund av att teorin berör 

relationen mellan agenten och principalen. Ägarstruktur och styrelsens sammansättning är vanliga 

mått när det gäller företagsstyrning, vilket innebär att teorin naturligt kopplas till dessa faktorer i vår 

studie. Genom att styrelsen kan anses ha en påverkan på företags ansvarsskyldighet kan dessa 

faktorer tänkas influeras av legitimitetsteorin. Könsdiversifiering och speciellt förekomsten av 

jämställdhet i företag är något som anses vara viktigare i dagens samhälle. Det kan kopplas till 

Deegan och Unerman (2011) som redogör för att legitimitetsteorin och värderingar är 

sammankopplade. Företag som tar det i beaktande kan därför uppfattas mer legitima av samhället 

eftersom att de stärker uppfattningen från samhället, vilket innebär att faktorer gällande 

företagsstyrning kan kopplas till legitimitetsteorin. 

 

Forskning redogör för att ägarstruktur påverkar kvaliteten av rapporteringsprocessen (Alhazaimeh 

et al., 2014). Detta leder till att det väcks ett intresse gällande ägarstrukturen och dess inverkan på 

mängden hållbarhetsredovisning. Likt Tagesson et al. (2009) är det röstandel vi anser vara 

intressant. Det har även gjorts forskning kring hur styrelsens sammansättning påverkar företags 

användning av frivillig information. Det väcker ett intresse för oss att vidare undersöka hur 

förekomsten av kvinnor i styrelsen har en inverkan på företags hållbarhetsredovisning. Rao et al. 

(2016) redogör dessutom för att lite av den existerande forskningen har fokuserat på hur specifika 

styrelseattribut påverkar CSR redovisning. Vilket styrker vårt intresse för att vidare undersöka om 

kvinnor i styrelsen kan ha en inverkan på hållbarhetsredovisningen.  

 

Hypotes 4: Det finns en negativ relation mellan ägarstruktur och benägenheten att 

hållbarhetsredovisa.  

 

Hypotes 5: Det finns en positiv relation mellan förekomsten av kvinnor i styrelsen och 

benägenheten att hållbarhetsredovisa. 
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2.3.6 Tid 

Enligt Säljö (2014) kan lärande vara en naturlig och nödvändig aspekt av mänskliga verksamheter. 

Författaren hävdar att människor genom alla tider har lärt och delat kunskaper sinsemellan och att 

hela samvaron bygger på det. Vidare förklarar Säljö (2014) att lärandet är kopplat till föreställningar 

om ekonomisk och social utveckling och önskan om att förbättra levnadsstandarden vilket innebär 

att lärande är viktigt i samhället. 

 

Wenger (2009) diskuterar kring en social teori angående lärande och hävdar att social delaktighet är 

en process av lärande och vetande. Wenger (2009) förklarar vidare att mycket av lärandet idag 

handlar om att lära sig enskilt. Den sociala teorin fokuserar på lärandet om social delaktighet. Det 

innebär att lära sig av händelser tillsammans med andra och att vara mer aktivt deltagande i det 

sociala samhället. Författaren hävdar att alla i samhället ständigt lär sig genom att praktisera och 

skapa erfarenheter. En del av teorin handlar om lärande för exempelvis anställda. Genom anställdas 

livs- och arbetslivserfarenheter kan de utveckla och förbättra aspekter inom företag för att uppfylla 

krav från arbetsgivare och intressenter. 

 

Enligt Reverte (2009) hävdar forskare att CSR redovisning varierar över tid. Deegan och Unerman 

(2011) förklarar att eftersom regelverk inom redovisning förändras eller nya lagar träder i kraft 

kommer redovisningen och annan information till allmänheten påverkas. Vidare förklarar Deegan 

och Unerman (2011) att användare av finansiella rapporter bör ha goda kunskaper om olika 

standarder och andra regelverk inom området. Enligt Hopwood (2009) finns det en viss grad av 

lärande inom redovisningsområdet som ger upphov till skapandet av nya agendor. Även Maon, 

Lindgreen och Swaen (2009) redogör att CSR innebär lärande över tid och förståelse för de 

specifika förväntningar som intressenterna har. Vidare förklarar Hopwood (2009) att lärandet går 

långsamt fram och att tidigare insatser har uppnått lite inom miljörapportering. Dock hävdar 

forskaren att det finns tecken på tryck för att skapa mer omfattande och öppna metoder för 

redovisningen.  

 

Med utgångspunkt i ovan nämnda kan det tänkas att intressenter förväntar sig att företag tar hänsyn 

till förändringar och anpassar redovisningen därefter. Denna anpassning leder till lärande och 

utveckling för företagen inom redovisningsområdet. Företag kan anses vara mer legitima om de tar 

hänsyn till förändring vilket leder till att legitimitetsteorin kan kopplas till denna faktor. 

Undersökningen som genomförts av Maon et al. (2009) tyder på att chefer behöver investera i 

interna program som utbildar personalen om CSR. Eftersom att många funktioner arbetar 

tillsammans är chefers investeringar i interna program en viktig delkomponent för att CSR arbetet 
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ska bli lyckat. På grund av att hållbarhetsredovisning har sociala och miljömässiga aspekter att ta 

hänsyn till känns det logiskt att lärande över tid är kopplat till redovisningen. Det kommer ständigt 

nya aspekter gällande hållbarhet och vad som påverkar miljön vilket innebär att ny kunskap skapas 

dagligen.  

 

Hypotes 6: Det finns en positiv relation mellan tid och benägenheten att hållbarhetsredovisa. 

 

2.3.7 Studiens hypoteser 

 

Nedanstående tabell sammanfattar studiens hypoteser.  

 

 
 

Tabell 1: Studiens hypoteser  

Begrepp Hypotes

Storlek H1: Det finns en positiv relation mellan 

företagets storlek och benägenheten att 

hållbarhetsredovisa. 

Lönsamhet H2:Företag med högre lönsamhet är mer 

benägna att hållbarhetsredovisa.

Bransch H3: Det finns en relation mellan den 

bransch företag är verksamma inom och 

benägenheten att hållbarhetsredovisa.

Företagsstyrning H4: Det finns en negativ relation mellan 

ägarstruktur och benägenheten att 

hållbarhetsredovisa.                                           

H5: Det finns en positiv relation mellan 

förekomsten av kvinnor i styrelsen och 

benägenheten att hållbarhetsredovisa.

Tid H6: Det finns en positiv relation mellan 

tid och benägenheten att 

hållbarhetsredovisa.
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3. Metod 

Metodkapitlet redogör för de strategier som styr forskningsprocessen. Dessutom beskrivs studiens 

tillvägagångssätt gällande insamling och analys av data detaljerat. Slutligen redogörs det för 

kvantitativa kvalitetskriterier som tagits i beaktande och dessutom den källkritiska synen.  

 

3.1 Studiens positionering 

Deegan och Unerman (2011) redogör för att det finns två inriktningar gällande redovisningsteori. 

Dessa inriktningar hävdar författarna är positiv samt normativ redovisningsteori. Vidare förklarar de 

att den positiva inriktningen fokuserar på att förutse och förklara specifika fenomen medan den 

normativa inriktningen fokuserar på att föreskriva specifika fenomen.  

 

Enligt Watts och Zimmerman (1990) ämnar den positiva redovisningsteorin att ge en förståelse 

samt förklaring kring olika företags val av redovisningsmetoder. Det för att sedan kunna förutse 

metoderna. Henderson (refererad i Deegan och Unerman, 2011) redogör för att positiv 

redovisningsteori börjar med antaganden och genom logisk deduktion möjliggörs förutsättningar 

om hur saker kommer vara. En positiv ansats, även kallad deskriptiv, är vad denna studie utgår från. 

Det eftersom vår studie syftar till att undersöka om det skett en förändring av 

hållbarhetsredovisningens omfattning över tid samt undersöka faktorer som kan förklara 

hållbarhetsredovisningen. Tidsaspekten i denna studie rör en förändring mellan åren 2012 och 2015. 

Studien fokuserar på hur redovisningsbeteenden är vilket Deegan och Unerman (2011) hävdar 

överensstämmer med den positiva inriktningen.  

 

3.2 Forskningsdesign 

När en vetenskaplig text ska upprättas är det viktigt att fastställa vilken vetenskapstradition studien 

utgår ifrån. Det eftersom att forskare kan se verkligheten på olika sätt och dessutom har olika syn på 

kunskap. Denna forskningssyn kommer att ha en inverkan på hela arbetet eftersom upplägget, 

arbetets val, argumentation och metod framförallt påverkas. (Sohlberg & Sohlberg, 2013) 

 

Bryman och Bell (2013) redogör för olika forskningsfilosofier där positivism och hermeneutik kan 

anses vara de som mest ligger till grund för examensarbetet. Positivismen är en kunskapsteoretisk 

inriktning som förespråkar användningen av naturvetenskapliga metoder. Hermeneutiken däremot 

används inom samhällsvetenskapen och är mer inriktad mot teorier och metoder som handlar om att 

tolka människors handlingar. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) är positivismen ett paradigm 

som utgår från att vi får kunskap genom erfarenheter. Författarna hävdar även att positivismen 
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präglas av objektivitet, vilket är något vi i denna studie strävar efter. I denna studie ligger den 

positivistiska synen till grund eftersom att det görs en undersökning om relationer. Sohlberg och 

Sohlberg (3013) redogör att positivismen berör mätbarhet. Denna studie behöver matematiska 

beräkningar för att kunna undersöka relationer vilket styrker positivismen som forskningsfilosofi. 

Bryman och Bell (2013) hävdar att den positivistiska teorins syfte är att generera hypoteser som kan 

prövas, vilket är något denna studie har som utgångspunkt likt många andra studier kring ämnet 

(Tagesson et al., 2009; Cormier et al., 2005; Mahoney & Roberts, 2007; Reverte 2009; Frias-

Aceituno et al., 2013). Detta innebär att positivismen är det rätta valet för denna studie. 

  

Studiens ontologiska inriktning utgörs av objektivismen som innebär att sociala företeelser har en 

existens som är oberoende av sociala aktörer, samma gäller för deras betydelse det vill säga att den 

inte kan påverkas. Vi har i denna studie hållit oss objektiva och värderingsfria till empirin och det är 

vad objektivismen utgår från enligt Bryman och Bell (2013). I studien används matematiska 

beräkningar för att undersöka och mäta relationer där observerbar empirisk fakta är utgångspunkten. 

Studien utgår även från ett neutralt tankesätt genom att undvika att lägga in egna värderingar för att 

få ett trovärdigt resultat.  

 

3.2.1 Forskningsansats 

Singmann och Klauer (2011) hävdar att teorier ger konkurrerande förklaringar till hur forskare 

utvärderar villkorliga argument. Forskarna förklarar att en del teorier är sammankopplade till olika 

instruktioner nämligen deduktiva respektive induktiva instruktioner. Vidare förklarar Bryman och 

Bell (2013) att det finns olika förhållanden mellan teori och forskning och dessa är deduktiv teori, 

induktiv teori samt abduktion. Deduktiv teori och induktiv teori är varandras motsatser medan 

abduktion är en kombination av de båda. Den induktiva teorin utgår enligt Bryman och Bell (2013) 

samt Eriksson och Hultman (2014) från observationer som leder till teori medan den deduktiva 

teorin utgår från teori som leder till en slutsats.  

 

Eftersom det här arbetet utgår från tidigare forskning och teorier, för att bland annat ha en 

kumulativ ansats i arbetet, är det den deduktiva forskningsansatsen som används. Studiens teori 

mynnar ut i hypoteser och dessa hypoteser förkastas eller bekräftas med hjälp av resultatet av 

studien. Ovan nämnda kan kopplas till att denna studie använder teorin som utgångspunkt och 

därmed drar slutsatser på grundval av teori vilket Bryman och Bell (2013) hävdar kännetecknar 

deduktion. Nedanstående figur beskriver den deduktiva processen som denna studie använt. 
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                          Figur 5: Deduktion, egen figur. 

3.3 Metodval 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan forskningen antingen vara kvantitativ eller kvalitativ och i vissa 

fall kan även en kombinerad metod användas vilket innebär att dessa tillvägagångssätt blandas. 

Kvantitativ forskning handlar om forskningsstrategier som lägger vikten på kvantifiering och 

generalisering av insamlad data. Inom kvantitativ forskning används ett deduktivt synsätt där störst 

fokus ligger på teoriprövning. I denna studie används en kvantitativ metod. Det på grund av att vårt 

syfte är att undersöka samband samt att se en förändring i kvantitet mellan 2012 och 2015. 

Undersökningen av detta genomförs med hjälp av innehållsanalys samt hypotesprövningar. Studien 

ämnar mäta förekomsten av hållbarhetsredovisning i årsredovisningar och undersöka om det skett 

en förändring av dess kvantitet. För att mäta förekomsten av hållbarhetsredovisning behöver studien 

fokusera på kvantifiering vilket kännetecknar kvantitativ forskning enligt Bryman och Bell (2013). 

Studien syftar till att undersöka om det föreligger en relation med hjälp av insamlad sekundärdata. 

Enligt Bryman och Bell (2013) visar det att studien präglas av den kvantitativa forskningen. Även 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) skiljer på kvalitativ och kvantitativ data genom att kvantitativ 

data i obehandlad form inte är brukbar. Det innebär att den behöver bearbetas och analyseras med 

hjälp av diagram och statistik för att omvandlas till information. Det överensstämmer väl med vad 

denna studie gör. 

 

I studien används en longitudinell design eftersom en jämförelse görs mellan 2012 och 2015. Det 

för att undersöka om det skett en förändring av mängden hållbarhetsredovisning mellan åren. Det 

överensstämmer med vad Bryman och Bell (2013) definierar som longitudinell studie. Författarna 

redogör för att designen utgör en tydligt avgränsad designkategori som inom företagsekonomisk 

forskning vanligtvis används för att kartlägga förändringar.  

 

3.3.1 Tillvägagångssätt 

Insamling av tidigare forskning, vetenskapliga artiklar, görs med hjälp av databaser där främst 

academic search elite, scopus och google scholar används. Artiklarna är peer reviewed vilket stärker 

att de håller en god nivå och antalet citeringar beaktas även när källorna granskas. Utöver det 

erhålls inspiration från vissa artiklar till att läsa andra artiklar. Dessutom finns en eftertänksamhet 

Teori Hypoteser Operationalisera Mätning 

och resultat 
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gällande vilka år artiklarna är publicerade för att få de mest aktuella artiklarna. Äldre artiklar 

används dock men det på grund av att dessa ansågs vara bättre eftersom originalkällan används. 

 

I denna studie används en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka förändringen över tid, i vårt 

fall mellan 2012 och 2015, medan hypoteser används för att förklara mängden 

hållbarhetsredovisning. Innehållsanalysen möjliggör generalisering av större omfång av data och 

kan till exempel visa på hur frekvent vissa ord används i de texter som undersöks. Denna 

forskningsmetod är aktuell i studien eftersom syftet är att undersöka förändring av 

hållbarhetsredovisningens omfattning över tid, i årsredovisningar, genom att undersöka hur frekvent 

förutbestämda ord och begrepp gällande hållbarhetsredovisning används. En innehållsanalys 

används av den orsaken att det är en metod för att analysera skriftlig kommunikation. Vi har valt att 

göra denna undersökning med hjälp av en checklista med specifika ord och begrepp gällande 

hållbarhetsredovisning. Inspirationen till checklistan har tagits från tidigare forskning kring ämnet. 

Checklistan är tänkt att fungera som en manual för studien och ska dessutom underlätta för framtida 

forskning att replikera studien samt öka dess tillförlitlighet genom att visa transparens (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det olika typer av innehållsanalys och i det här fallet har en 

datorstödd innehållsanalys gjorts. Bryman och Bell (2013) förklarar att en datorstödd 

innehållsanalys är en fördel när en större mängd data ska analyseras till skillnad från om analysen 

skulle göras för hand. I denna studie analyseras en stor mängd data vilket gör att en datorstödd 

innehållsanalys underlättar arbetet. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att datorprogram som 

används till det har utvecklats vilket lett till att analysens reliabilitet har ökat. Enligt Bryman och 

Bell (2013) påpekar dock flera forskare att metoden inte är fulländad på grund av att texterna som 

analyseras kan innehålla till exempel bilder och liknande. Eftersom denna studie undersöker 302 

årsredovisningar används program som hjälpmedel till att räkna orden och begreppen. De program 

studien använder är PractiCount & Invoice och Nuance PDF reader 6.0. Vid sökningarna av orden i 

denna studie uppmärksammas det att ord som varit placerade på bilder räknas med vilket innebär att 

det problemet inte rör denna studie. 

 

Hypoteser är en typ av forskningsfråga som formuleras för att sedan testas eller prövas (Bryman 

och Bell, 2013). Studiens hypoteser har sin grund i tidigare forskning kring ämnet 

hållbarhetsredovisning. Dessa testas med hjälp av statistiska analysmetoder och visar sedan på 

statistiska samband mellan variablerna som undersöks. 
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3.3.2 Datainsamling 

Bryman och Bell (2013) redogör för att det finns olika metoder för datainsamling där primär 

respektive sekundär datainsamling är de grundläggande metoderna. Insamling av data skiljs åt 

genom att primärdata genereras och hämtas av forskaren medan sekundärdata exempelvis hämtas 

från teorier och tidigare forskning, det vill säga redan insamlad data. Data till denna studie hämtas 

främst från företagens årsredovisningar, det vill säga att studien grundas i sekundärdata. Bryman 

och Bell (2013) redogör för att sekundäranalys ofta inbegriper många fördelar när studenter ska 

genomföra ett större eller mindre projekt. Eftersom examensarbetet är ett stort projekt som sker 

under en begränsad tid anses sekundärdata vara mest aktuell för denna typ av studie. Författarna 

redogör även för att många av de uppsättningar data som kommer till användning för analysen 

håller god kvalitet. Eftersom företags årsredovisning är den källa där mest information hämtas från 

anses kvaliteten på informationen vara god. Årsredovisningarnas finansiella information hämtas via 

Retriever och dessutom laddas årsredovisningar ner från företags hemsidor för att underlätta 

innehållsanalysen. Företagsstyrningsinformation gällande ägarstruktur inom företag och 

förekomsten av kvinnor i styrelsen hämtas från böcker. All insamlad data som studien innefattar 

sammanställs och sorteras därefter i excel. Detta görs för att ha ett underlag med enbart relevant 

information till vår studie.  

 

Viss information gällande företags finansiella situation från 2012 i form av årsredovisningar 

tillhandahålls från handledaren Fredrik Hartwig, vilket underlättade studiens datainsamling. Övriga 

årsredovisningar från 2012 samt 2015 samlades in på egen hand. 

 

 

3.4 Population och bortfall 

Som tidigare nämnts i studiens avgränsning utgår denna studie från företag som är börsnoterade det 

vill säga att de är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (2017), Stockholmsbörsen. Populationen 

utgår från alla segment som finns vilka är small, mid, och large cap. Studiens population utgörs av 

233 företag från 2012 samt 240 företag från 2015. Av dessa företag återstår tillslut 142 företag 2012 

och 160 företag 2015 på grund av bortfall. Dessa utgör vår slutliga population. Totalt fanns det 265 

företag noterade 2012 och 2015 eftersom vissa företag varit noterade under båda åren. På grund av 

bortfall är det totalt 173 olika företag som undersöks i studien. Det totala antalet årsredovisningar 

som granskas blir utifrån dessa siffror 302 stycken. Procentuellt av den ursprungliga populationen 

utgör den slutliga populationen 65 procent.  
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                                                                                                                                                            Tabell 2: Population 

 

 

Branschindelning av dessa företag görs enligt Nasdaq OMX Stockholms (2017) indelning som 

består av 10 grupper. Dessa är ekonomi, industriverksamhet, olja och gas, konsumenttjänster, 

konsumentvaror, råvaror, allmännyttiga tjänster, sjukvård, teknik och telekommunikation. Vissa av 

branscherna består av för få företag för att kunna genomföra en analys vilket innebär att 

branscherna revideras. Olja och gas består enbart av 3 företag och allmännyttiga tjänster består 

endast av 1 företag och leder till att dessa slås samman med råvaror. Dessutom består 

telekommunikation av enbart 2 företag vilket leder till att den slås samman med teknik. 

  

 
 

Diagram 1: Bransch  

 

Bortfall definieras av Bryman och Bell (2013) som den information som inte finns tillgänglig. Det 

vill säga den information som forskaren är oförmögen att få fram. Studien undersöker endast 
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engelska årsredovisningar för att öka jämförbarheten mellan redovisningarna. Det valet görs på 

grund av att ord och dess betydelse eventuellt kan skilja sig mellan språken samt att vissa engelska 

begrepp även används i svenska årsredovisningar. CSR och CER är exempel på engelska begrepp 

som kan förekomma i svenska årsredovisningar och är begrepp som denna studie behandlar. 

Eftersom inspirationskällan till studiens checklista är på engelska valdes engelska årsredovisningar 

att studeras för att inte översättningarna skulle snedvrida begreppen. Valet leder till att de företag 

som inte upprättar årsredovisningar på engelska väljs bort. Utöver det är en del årsredovisningar 

inte tillgängliga på grund av att det inte går att komma åt årsredovisningarna från 2012 och 2015. 

Även hemsidorna till vissa företag är otillgängliga, vilket leder till att även dessa företag väljs bort.  

 

Några företag har även gått i konkurs vilket leder till att de exkluderas. En del företag var endast 

verksamma under ett av åren som undersöks vilket innebär att dessa företag endast granskas ett av 

åren. Utöver det är det vissa företags årsredovisningar som är i ett format det inte går att söka i 

vilket är väsentligt för innehållsanalysen. Det leder till att även de blir bortfall. Det totala bortfallet 

blir 91 företag 2012 vilket motsvarar 39 procent och 80 företag 2015 vilket motsvarar 33 procent. 

 

3.5 Operationalisering 

Vid kvantitativa undersökningar är det vanligt att hypotestester utförs. Det görs genom att sätta 

variabler i relation till varandra. I denna studie görs detta genom att sätta den beroende variabeln 

hållbarhetsredovisning i relation till utvalda oberoende variabler.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar operationalisering om att redovisa för de begrepp som 

forskningen ska behandla samt att en förklaring görs gällande de tillvägagångssätt som tillämpas för 

att mäta begreppen. Nedan redogörs det för studiens beroende variabel hållbarhetsredovisning 

vilken följs av studiens oberoende variabler.  

 

3.5.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är hållbarhetsredovisning som i denna undersökning består av social och 

miljömässig information. Eftersom variabeln i grunden är kvalitativ används en checklista för att 

mäta dess förekomst i årsredovisningarna. Checklistan i denna studie är baserad på standard 

problem enligt GRI samt tidigare forskning (Haniffa & Cooke, 2005; Tagesson et al. 2009). 

Studiens checklista ser ut enligt följande: 
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Tabell 3: Modifierad checklista. Källa: Tagesson et al. (2009) 

 

Studiens checklista är uppdelad i tre huvudområden vilka är environmental, ethics samt human 

resources. Studien fokuserar på socialt och miljömässigt ansvarstagande och i checklistan delas det 

sociala ansvarstagandet in i två delar vilka är ethics och human resources. Listan består av 19 ord 

och begrepp där environmental och ethics består av 8 vardera samt human resources består av 3. 

Förekomsten av varje ord och begrepp undersöks sedan i företagens årsredovisningar. Därefter 

summeras orden för varje enskilt företag och divideras med totalt antal ord i företagets 

årsredovisning. Denna summa utgör det tal som sedan blir den beroende variabeln 

hållbarhetsredovisning. Talet i sig är litet och multipliceras därför med 10 000 för att få en beroende 

variabel som är begripligare och underlättar presentationen av variabeln. I denna studie fokuserar vi 

på kvantiteten av hållbarhetsredovisning och inte kvaliteten, vilket innebär att denna sorts mätning 

fungerar väl för vår studie. Vi vill särskilt betona att studien enbart kan uttala sig om mängden 

hållbarhetsredovisning, detta likt Tagesson et al. (2009). 

 

 

3.5.2 Oberoende variabler 

Faktorn storlek mäts i denna studie genom att se till företagets totala tillgångar. Det i enlighet med 

några tidigare studier kring ämnet (Cormier et al., 2005; Mahoney et al., 2007; Tagesson et al., 

2009). 

Företagets storlek = Totala tillgångar 

 

Checklista Ord och begrepp

Environmental Environmental issue (issues) 

Environmental impact (impacts) 

Environmental responsibility 

Recycle (recycling, recycled) 

Emission (emissions)                

Waste/Wastewater                 

Pollution

Ethics Human rights                              

Code of conduct                        

Social responsibility      

Sustainability                    

Sustainable development      

Business ethics                  

Investment policy              

Sustainable value (values)

Human resources Health and safety               

Conditions of employment         

Equal opportunity (opportunities)
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Lönsamhet utgörs i denna studie av företags ROA likt Mahoney et al. (2007) och Tagesson et al. 

(2009). ROA står för avkastning på totalt kapital och beräknas genom att dividera vinst efter skatt 

med totala tillgångar. Det nyckeltalet erhålls genom retriever. 

 

ROA= vinst efter skatt/totala tillgångar 

 

Branschindelning har utgångspunkt från Nasdaq OMX Stockholm (2017). Den indelningen består 

av 10 branscher. Vissa av dessa branscher slås ihop av orsaken att antalet företag inom en del 

branscher är få. Denna branschindelning består slutligen av 7 indelningar vilket utgör 7 

dummyvariabler i studien. Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kommer dessa dummyvariabler, 

även kallade binära variabler, att tilldelas värdena 0 och 1 beroende på vilken bransch som mäts. 

Författarna förklarar att när flertalet dummyvariabler används krävs det att en av dessa utesluts vid 

den senare regressionen och betecknas referenskategori. I denna studie utelämnas 

ekonomibranschen och fungerar som referenskategori.  

 

Bransch= Nasdaq OMX Stockholm 

 

Företagsstyrningsmåtten utgörs i denna studie av förekomsten av kvinnor i styrelsen samt 

ägarstruktur. Mätningen av förekomsten av kvinnor i styrelsen görs i denna studie med hjälp av 

dummyvariabler (Djurfeldt & Barmark, 2009), där 1 står för att det finns kvinnor i styrelsen medan 

0 står för att det inte förekommer kvinnor i styrelsen. Mätningen av ägarstruktur utgörs i denna 

studie, likt studien gjord av Tagesson et al. (2009), av röstandel där mätningen utgår från de fem 

röststarkaste ägarna.  

Kvinnor= Ja eller Nej 

Röstandel= 5 röststarkaste ägarna 

 

Studien undersöker förändring över tid när det kommer till mängden hållbarhetsredovisning genom 

att granska två olika år vilka är 2012 och 2015. Dummyvariabler används för att mäta åren 

(Djurfeldt & Barmark, 2009) och 2012 motsvaras av 0 medan 2015 motsvaras av 1.  

 

Tid=2012 och 2015 

 

I tabell 4 sammanfattas studiens oberoende variabler. Tabellen visar de olika variablerna, vilka mått 

som används för att mäta dessa, vilken typ av variabel de är, vilken teori som kan kopplas till 

respektive variabel samt hur dessa kommer analyseras 
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     Tabell 4: Sammanfattning oberoende variabler 

3.6 Dataanalys 

I denna studie används statistikprogrammet SPSS för att sammanställa all statistisk data. 

Dahmström (2011) redogör för att vid bearbetning av insamlat material fås mer information om 

materialet om två eller flera variabler studeras samtidig. Det vill säga att ett samband mellan 

variablerna undersöks. Denna studie använder en multipel regressionsanalys för att undersöka 

samband mellan tre eller flera variabler vilket även Dahmström (2011) nämner som det lämpliga 

tillvägagångssättet. Djurfeldt och Barmark (2009) hävdar att styrkan med en multipel 

regressionsanalys är att den kan hantera flera variabler samtidigt. Studien syftar till att undersöka 

om de oberoende variablerna storlek, lönsamhet, bransch, ägarstruktur, kvinnor i styrelsen samt tid 

kan ha en inverkan på den beroende variabeln hållbarhetsredovisning. En multipel 

regressionsanalys gör det möjligt att undersöka om det finns något statistiskt samband som kan visa 

hur mycket av den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna. Det är 

vanligt i tidigare forskning kring ämnet (se bl.a. Frias-Aceituno et al., 2013; Moroney et al., 2016; 

Reverte, 2009; Tagesson et al., 2009) att utföra multipel regressionsanalys för att se samband. Detta 

innebär att det även faller naturligt för oss att använda det statistiska testet.  

 

Formeln för den multipla regressionen i studien ser ut enligt följande: 

Hållbarhetsredovisning = a + β1ROA+β2Totala tillgångar+β3Bransch+β4Kvinnor+β5Röstandel+β6År 

Variabler Mått Typ Teori Analys

Storlek Totala tillgångar Kontinuerlig Legitimitetsteorin, 

Intressentteorin

Spearman’s 

korrelation, 

Multipel 

regression

Lönsamhet ROA Kontinuerlig Legitimitetsteorin Spearman's 

korrelation, 

Multipel 

regression

Bransch Nasdaq OMX 

branschindelning

Kategorisk Legitimitetsteorin, 

Intressentteorin

Spearman's 

korrelation, 

Multipel 

regression

Ägarstruktur Röstandel för de  

5 röststarkaste 

ägarna

Kontinuerlig Agentteorin, 

Legitimitetsteorin

Spearman's 

korrelation, 

Multipel 

regression

Kvinnor Nej=0    Ja=1  Kategorisk Agentteorin, 

Legitimitetsteorin

Spearman's 

korrelation, 

Multipel 

regression

Tid 2012=0    2015=1 Kategorisk Teori om lärande, 

Legitimitetsteorin

Spearman's 

korrelation, 

Multipel 

regression
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Ett korrelationstest undersöker samvariationen mellan de olika variablerna. Ett sådant test är 

väsentligt att utföra i denna studie för att undersöka att de oberoende variablerna inte korrelerar med 

varandra. Djurfeldt och Barmark (2009) definierar multikollinearitet som samvariationen mellan en 

oberoende och en eller flera av övriga oberoende variabler i en regressionsanalys. Författarna 

hävdar att om variablerna korrelerar för starkt kan perceptionen kring den modell som används bli 

svag eller felaktig. Djurfeldt och Barmark (2009) hävdar att ett starkt samband kan anses finnas om 

värdet är 0,7- 0,8 vilket också kan ses som det kritiska värdet och fungerar som en tumregel. Enligt 

Farrar och Glauber (1967) hävdar forskare att multikollinearitet innebär att variabler korrelerar för 

starkt med varandra. Vidare förklarar de att lösningen på problemet är att en av variablerna 

elimineras. Multikollinearitet kan påverka regressionsmodellens förklaringskraft, R2, och göra det 

svårare att påvisa de oberoende variablernas bidrag till variansen i den beroende enligt Djurfeldt 

och Barmark (2009).  

 

En korrelationsmatris görs med hjälp av SPSS för att visa de bivariata korrelationerna mellan 

variablerna som ingår i analysen. Spearman’s rho är utformad för att kunna användas när ena 

variabeln ligger på ordinalnivå och den andra på intervall-/kvotnivå enligt Bryman och Bell (2013). 

Bryman och Bell (2013) samt Dahmström (2011) redogör för att korrelationskoefficienten kan anta 

värden mellan -1 och +1 vilket innebär att värdena kan vara negativa eller positiva. Denna studie 

använder både dummyvariabler och kontinuerliga variabler vilket gör att Spearman’s rho används 

för att undersöka korrelation. Korrelationen mellan de oberoende variablerna undersöks innan en 

regressionsanalys utförs.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) rör statistisk signifikans den risk forskare är villiga att acceptera när 

slutsatsen om ett samband dras. Signifikansnivån 0,10 det vill säga 10- procentsnivån, 0,05 det vill 

säga 5- procentsnivån och signifikansnivån 0,01 det vill säga 1- procentsnivån är de som använts i 

denna studie. Där den första används vid regressionsanalysen och de två sistnämnda används vid 

korrelationsanalysen. Dessa nivåer är vanliga enligt Bryman och Bell (2013).  

 

3.7 Kvalitetskriterier 

Det finns olika kvalitetskriterier gällande forskning och dessa är anpassade för att säkerställa att 

studien håller god kvalitet. Vid kvalitativ forskning handlar det bland annat om tillförlitlighet och 

överförbarhet enligt författarna. Medan när det rör kvantitativ forskning är det reliabilitet, validitet 

och replikerbarhet som är viktiga. Vår studie är av kvantitativ art och därför redogörs det för 

kriterierna som berör denna form av forskning. (Bryman & Bell, 2013)  
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3.7.1 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) förklarar att reliabilitet handlar om frågor som rör måttens och 

mätningarnas följdriktighet och pålitlighet. De förklarar vidare att reliabiliteten avser frågor kring 

huruvida en undersökning skulle få samma resultat om den utförs på nytt eller om resultatet har 

påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga förutsättningar. Oftast blir reliabiliteten aktuell vid 

kvantitativa undersökningar av den anledningen att en forskare som utför en kvantitativ 

undersökning troligtvis vill undersöka om ett mått är pålitligt eller inte. Det finns tre faktorer som är 

viktiga att se över för att avgöra om ett mått är reliabelt vid ett ställningstagande och dessa faktorer 

är intern reliabilitet, stabilitet och interbedömarreliabilitet. (Bryman & Bell, 2013)  

 

Intern reliabilitet handlar om att hur omständigheterna runt omkring påverkar resultatet förklarar 

Bryman och Bell (2013). Den interna reliabiliteten handlar om indikationer som utgör en skala eller 

ett index, ett sorts kodningsschema, som är pålitliga och konsekventa. För att öka den interna 

reliabiliteten i denna studie används en checklista samt att vi enats om hur tolkningar av denna ska 

göras. Detta för att omständigheter runt omkring inte skall påverka resultatet. Stabilitet innebär 

enligt Bryman och Bell (2013) att om ett test görs två gånger i följd ska resultaten av testen inte 

skilja sig i större utsträckning. Eftersom att den frivilliga informationen ständigt ökar innebär det att 

målsättningar inom området utvecklas. Det leder till att målsättningar inom stabiliteten även kan 

förändras eftersom olika trender inom redovisning kan påverka. Genom att studien använder 

variabler som tidigare forskning utgått från stärks därför studiens stabilitet. 

Interbedömarreliabiliteten avser bedömningar som är subjektiva vid undersökningar som till 

exempel ska observera eller översätta data till kategorier. Det eftersom en risk finns för att 

överensstämmelsen är liten mellan tolkningar. (Bryman & Bell, 2013) Denna del rör ett subjektivt 

moment i datainsamlingen och interbedömarreliabiliteten ökar i och med att studien har två 

författare som använder sig av ett objektivt tillvägagångssätt genom studien. 

 

3.7.2 Validitet 

Enligt Bryman och Bell (2013) har validitet att göra med om ett mått för ett begrepp verkligen 

mäter begreppet i fråga. David och Sutton (2016) förklarar att validiteten syftar till hur väl data som 

insamlats stämmer överens med verkligheten. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att det finns 

flera olika sätt att bestämma validiteten. Likt David och Sutton (2016) förklarar Bryman och Bell 

(2013) att validiteten kan delas in i intern och extern validitet dock nämner författarna ytterligare 

indelningar såsom exempelvis begreppsvaliditet. 
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Den interna validiteten handlar enligt David och Sutton (2016) om den matchning som är kopplad 

till det som faktiskt studeras. Medan extern validitet handlar om matchningen med den större 

populationen. Bryman och Bell (2013) förklarar att den interna validiteten främst rör kausala 

samband och huruvida förhållandet mellan de variabler som undersöks är hållbara eller ej. Med det 

menas, enligt Bryman och Bell (2013), huruvida det föreligger ett kausalt samband mellan 

variablerna eller om ett skenbart förhållande har uppstått på grund av en annan variabel. Denna 

aspekt granskas i denna studie genom att använda multivariata variabler vilket stärker den interna 

validiteten. Enligt författarna syftar extern validitet till att uppmärksamma frågor kring huruvida 

resultaten kan generaliseras i en undersökning. I denna studie har företag endast uteslutits på grund 

av att information som studien krävt inte funnits tillgänglig, vilket stärker den externa validiteten. 

Begreppsvaliditeten handlar om överensstämmelsen mellan ett teoretiskt begrepp och hur det 

operationaliseras. Det vill säga hur ett mått på det teoretiska begreppet mäter det som är avsett att 

mätas. (Bryman & Bell, 2013) I denna studie stärks begreppsvaliditeten genom att de variabler som 

används är från tidigare forskning. Dessutom stöds operationaliseringen av dessa variabler med 

hjälp av tidigare forskning kring ämnet.  

 

3.7.3 Replikerbarhet 

Bryman och Bell (2013) förklarar att forskare ibland vill försöka replikera en forskning. 

Anledningen till det kan vara att det resultatet som en forskning kommit fram till inte stämmer 

överens med en annan forskning vilket leder till att forskaren vill undersöka det. För att en 

undersökning ska kunna replikeras måste den, enligt Bryman och Bell (2013), vara möjlig att 

upprepa, vilket kräver att forskaren i detalj beskriver hur studien utförts. I denna studie är de data 

som samlats in offentlig och tillgänglig. Finansiell data som används i studien finns tillgänglig via 

databasen Retriever. Årsredovisningar hämtas från de utvalda företagens hemsidor och övrig 

finansiell data hämtas från böcker. Utöver det visar studien tydligt hur undersökningen genomförs, 

vilka nyckeltal som används och hur dessa beräknas. Genom att denna studie använder tillgänglig 

information och förklarar tillvägagångssättet för att utföra studien kan replikerbarheten anses vara 

hög och att undersökningen väl går att upprepa. 

 

3.8 Källkritik 

Eriksson och Hultman (2014) förklarar att ett källkritiskt synsätt innebär att inte enbart granska 

källan i sig utan att granskning sker av den information och data som hämtas från källan. Källors 

kvalitet kan prövas på olika sätt förklarar Eriksson och Hultman (2014). Till exempel genom att 

granska källans äkthet, samtidighet, beroendeförhållanden och tendenskritik. De förklarar vidare att 

dessa kriterier inte är en garanti på att en källa är äkta dock kan de visa hur säkra källorna är. 
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Kriteriet äkthet handlar om källornas trovärdighet. Den information som används i denna studie 

hämtas bland annat från vetenskapliga artiklar som är peer reviewed, vilket innebär att artiklarna 

har granskats innan de publicerats. Det medför att trovärdigheten för dessa artiklar är tillförlitlig och 

stärker den teoretiska utgångspunkten för studien. Information om finansiell data hämtas från 

årsredovisningar, via Retriever och böckerna Ägarna och makten i svenska börsföretag (Sundkvist, 

2013, 2016) samt Styrelser och revisorer i Sveriges börsbolag (Fristedt & Larsson, 2012, 2015) 

som innehåller information från år 2012 och 2015. Eftersom årsredovisningar är en 

informationskälla som följer lagregleringar och god redovisningssed kan sådana källor anses vara 

äkta. Databasen Retriever kan anses vara en trovärdig och äkta källa eftersom hemsidan är 

väletablerad. Retriever är även en databas som används av många företag samt högskolor och 

universitet vilket gör hemsidan allmänt accepterad. De böcker som en del av den finansiella 

informationen kommer från är CE-märkta det vill säga följer EU-direktiv. De är även publicerade 

av SIS, Swedish standards institute, vilket visar att informationen som används från dessa är äkta.  

 

Samtidighet syftar på tidssambandet mellan en händelse och dess registrering. Den information som 

årsredovisningar innehåller visar även på information där det gått cirka ett år mellan händelsen och 

registrering vilket indikerar att samtidigheten är god. 

 

Både beroende- och tendenskritik är inriktade till de uppgifter som finns i en källa. 

Beroendeförhållanden handlar om att kontrollera om källorna är beroende av varandra medan 

tendenskritik handlar om källornas objektivitet. En tendens till ett visst beroende går inte att 

utesluta. Meek et al. (1995) belyser att företag har en tendens att följa andra företags metoder när 

det gäller att upprätta årsredovisningar. De hävdar att mindre företag tar efter de 

redovisningsstandarder som större företag använder vilket innebär att ett visst beroende kan 

förekomma. Kritik angående tendenser när det gäller information som handlar socialt och 

miljömässigt ansvar är inte helt utesluten eftersom denna information är frivillig under åren som 

studien berör. 
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4. Empiri  

Kapitlet redogör för studiens empiriska resultat. Inledningsvis presenteras övergripande statistik 

gällande innehållsanalysen vilken följs av deskriptiv statistik samt korrelations- och 

regressionsanalys. Avslutningsvis summeras materialet av empirin. 

 

4.1 Övergripande statistik 

Studien syftar till att undersöka om det skett en förändring av hållbarhetsredovisningens omfattning 

i årsredovisningar hos svenska börsnoterade bolag det vill säga om det går att se en skillnad i 

mängden rapportering från 2012 till 2015. Företagens årsredovisningar har granskats med hjälp av 

en innehållsanalys för att undersöka om det skett en förändring. Utifrån innehållsanalysen kan det 

konstateras att 141 av 142 företag (99,3 procent) redovisade hållbarhetsinformation 2012 medan 

158 av 160 företag (98,8 procent) redovisade hållbarhetsinformation 2015. Det visar på en 

procentuell minskning av antalet företag som hållbarhetsredovisar med 0,5 procentenheter mellan 

2012 och 2015. Dock är denna skillnad mycket liten. Av de 19 ord och begrepp från checklistan var 

det som mest 17 ord som användes 2012 och motsvarande siffra 2015 var även den 17. Som minst 

redovisades 0 ord och begrepp båda åren. Något som även uppmärksammades var att medelvärdet 

är lika båda åren och ligger på ungefär 9 ord. Nedan sammanställs informationen i en tabell. 

 

 

     Tabell 5: Antal redovisade ord och begrepp. 

 

De ord och begrepp från studiens checklista som använts mest frekvent i årsredovisningarna som 

studerats var sustainability, emission och waste/wastewater både 2012 och 2015. Sustainability var 

det ord som klart överlägset användes båda åren och förekom nästan dubbelt så många gånger som 

emission och waste/wastewater. Något som kan noteras är att sustainability tillhör den sociala 

dimensionen medan emission och waste/wastewater tillhör miljödimensionen. Det förekom ingen 

skillnad mellan åren gällande de ord och begrepp som mest frekvent använts. Dock fanns det en 

liten skillnad när det kom till de minst förekommande orden och begreppen. Minst förekommande 

var sustainable value, conditions of employment och pollution, även där båda åren. Den som 

nämndes minst var sustainable value, både 2012 och 2015, därefter nämndes pollution näst minst 

2012 medan conditions of employment nämndes näst minst 2015. Här kan noteras att sustainable 

Antalet möjliga ord 

och begrepp

MIN MAX Medelvärde

Checklista 2012 19 0 17 8,82

Checklista 2015 19 0 17 8,82
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value och conditions of employment tillhör den sociala dimensionen medan pollution tillhör 

miljödimensionen.  

 

För att tydligt se om det skett en förändring av mängden hållbarhetsinformation i 

årsredovisningarna mellan 2012 och 2015 dividerades totala antal ord och begrepp från checklistan 

som företagen använt med totala antal ord från alla redovisningar respektive år. Det resulterade i 

0,1194 procent 2012 och 0,1525 procent 2015. Det visar att mängden ord och begrepp procentuellt 

sett har ökat i årsredovisningarna från 2012 till 2015 men denna ökning är dock mycket liten. 

Studiens resultat från innehållsanalysen visar således att det förekommer en skillnad i 

rapporteringen mellan åren.  

 

Innehållsanalysen visar en ökning av medelvärdet för hållbarhetsredovisning från 2012 som visar på 

10,28 till 2015 som visar på 12,61 i medelvärde. Denna upptäckt visar att en förändring av mängden 

hållbarhetsredovisning i årsredovisningarna har skett från företag listade på Stockholmsbörsen. För 

att sammanfatta det empiriska resultatet gällande innehållsanalysen kan vi konstatera att det har 

skett en förändring av hållbarhetsredovisningens omfattning. Trots en procentuell minskning av 

antalet företag som hållbarhetsredovisar 2012 till 2015 visar resultatet att mängden 

hållbarhetsinformation har ökat mellan åren. 

 

I histogrammen nedan visas en utförligare beskrivning av mängden hållbarhetsredovisning. 

Histogrammen redogör tydligare för hållbarhetsinformationens distribution 2012 respektive 2015 

och ger en överblick över hur värdena är fördelade. Histogrammens horisontella axel visar värdena 

av hållbarhetsredovisningen och vertikala axeln visar frekvensen. Även medelvärdena går att utläsa 

nedan. Fördelningen redovisas dels utan en normalfördelningskurva och dels med denna kurva. 

 

Diagram 2 redogör för hållbarhetsredovisningens distribution när det gäller de 142 observationer 

som gjorts för 2012. Det går att utläsa en indikation över variationen av hållbarhetsredovisningens 

värden. Högsta värdet för 2012 uppgår till strax över 40.  
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                  Diagram 2: Histogram hållbarhetsredovisning 2012 

 

Diagram 3 redogör för distributionen av hållbarhetsredovisningen gällande de 160 observationerna 

för 2015. Det går även här att utläsa en indikation över variationen av hållbarhetsredovisningens 

värde. Det högsta värdet för 2015 uppgår till strax över 60. 

 

 

                    Diagram 3: Histogram hållbarhetsredovisning 2015 

 

Något som även uppmärksammades vid analysen av årsredovisningarna var att redovisningen om 

hållbarhet var utspridd i den övriga texten och inte skrevs som ett separat avsnitt. Det tyder på att 

det inte finns specifika krav gällande hur hållbarhetsredovisningen är integrerad i årsredovisningen. 

Det är även värt att nämna att nästintill alla företag har hållbarhetsredovisningen integrerad i 

årsredovisningen. Det som skiljer sig mellan företagen är hur stor mängd hållbarhetsinformation 

som redovisas. 

 

!
!
!

!

! !
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4.2 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken, beskrivande statistik, kommer att redovisas i fyra delar. Den första 

delen redogör för studiens beroende variabel och redovisar bland annat dess medelvärde samt 

standardavvikelse. Eftersom studiens huvudfokus är hållbarhetsredovisning är denna statistik 

intressant att utläsa. Den andra och tredje delen redovisar studiens oberoende variabler men är 

uppdelad genom att redovisa de kontinuerliga variablerna för sig och de kategoriska för sig. För de 

kontinuerliga variablerna redovisas medelvärdet och standardavvikelsen medan de kategoriska 

variablerna redovisas i procent. Den fjärde analysen redovisar bland annat medelvärdet av 

hållbarhetsredovisning per bransch och för respektive år. Kolumnen N visar hur många 

årsredovisningar som berörs kring respektive variabel vilket genomgående är 302 stycken. 

 

Tabell 6 visar deskriptiv statistik för studiens beroende variabeln hållbarhetsredovisning. Tabellen 

visar att 2012 har hållbarhetsredovisningen ett medelvärde på 10,28 medan 2015 är värdet 12,61. 

Skillnaden i medelvärdet av studiens beroende variabel uppgår till 2,33. Standardavvikelsen 2012 är 

9,526 medan den 2015 är 12,642. Det värdet visar den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet. 

Standardavvikelsen 2015 visar en större spridning från medelvärdet jämfört med 2012. Likt vad vår 

innehållsanalys konstaterade visar den deskriptiva statistiken på en förändring av mängden 

hållbarhetsredovisning mellan studiens undersökta år. Från tabellen går det även att utläsa att både 

2012 och 2015 redovisades det som minst ingen hållbarhetsinformation alls i årsredovisningen. Det 

maximala värdet av informationen kan vi dock utläsa en skillnad för. Det genom att största värdet 

2012 är 43,98 medan motsvarande värde 2015 är 62,38. 

 

 
   Tabell 6: Deskriptiv statistik för den beroende variabeln. 

 

Tabell 7 visar deskriptiv statistik för de kontinuerliga variablerna och visar medelvärdet och 

standardavvikelsen för variablerna totala tillgångar, ROA och röstandel för de 302 

årsredovisningarna som undersöktes. Företagens totala tillgångar skiljer sig stort eftersom det 

minsta värdet är 54 447 tusen kronor (Bioinvent International) medan det största är 374 165 000 

tusen kronor (Volvo). I tabellen kan det utläsas att medelvärdet av företagens totala tillgångar 

uppgår till 22 887 101,86 tusen kronor. Det kan även vara värt att notera att variationen i företags 

ROA var relativt stor eftersom att det minsta värdet var -174,20 procent medan det största värdet 

var 85,55 procent. Det lägsta värdet redovisade BioInvent medan det högsta värdet redovisades av 

BioGaia. Medelvärdet för företagens avkastning på totala tillgångar, ROA, uppgår till ungefär 5,29 

Variabel 2012 2015

N Min Medelvärde Max Standardavvikelse N Min Medelvärde Max Standardavvikelse 

Hållbarhetsredovisning 142 0 10,28 43,98 9,526 160 0 12,61 62,38 12,642
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procent vilket kan utläsas av tabellen nedan. Röstandelen är beräknad genom att slå ihop de 5 

röststarkaste ägarna i företagen och även den har en stor variation där lägsta värdet är 13,70 procent 

och det högsta är 94,30 procent. Medelvärdet för röstandel uppgår till 53,41 procent vilket vi kan 

utläsa av tabellen. Trots att det är viss variation i dessa värden är det värt att notera att ingen avviker 

alltför mycket. I undersökningsmaterialet finns det inga värden som är outliers det vill säga 

extremvärden som kan påverka eller snedvrida resultatet i den senare multipla regressionsanalysen. 

 

 
                                                                                               Tabell 7: Deskriptiv statistik för kontinuerliga variabler.  

 

 

Tabell 8 visar deskriptiv statistik för studiens kategoriska variabler. Av tabellen går det att utläsa 

variablernas procentuella fördelning utifrån de 302 årsredovisningar som studien undersökt. I 

tabellen går det att utläsa branschernas fördelning under åren. Den bransch som är betydligt störst 

är branschen industriverksamhet med 94 årsredovisningar vilket utgör 31,13 procent av 

populationen. Tabellen visar fortsättningsvis hur variabeln kvinnor är fördelade. Det som är värt att 

notera här är att det är mycket vanligare att det förekommer kvinnor i styrelsen än att det inte 

förekommer några kvinnor alls. Det kan tydligt utläsas genom att det i 95 procent av fallen finns 

kvinnor i styrelsen. Vidare visar variabeln år hur många årsredovisningar som undersöks i antal och 

procentuellt sett respektive år.  

 

              Tabell 8: Deskriptiv statistik för kategoriska variabler. 

 

Variabler N Procent

Bransch Ekonomi 45 14,9

Industriverksamhet 94 31,13

Konsumenttjänster 31 10,3

Konsumentvaror 34 11,3

Råvaror 21 7

Sjukvård 40 13,2

Teknik 37 12.25

Totalt: 302 100

Kvinnor - i styrelsen 287 95

- ej i styrelsen 15 5

Totalt: 302 100

År −2012 142 47

−2015 160 53

Totalt: 302 100
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Tabell 9 redogör för hur minsta värdet, största värdet samt medelvärdet av hållbarhetsredovisningen 

ser ut för de branscher som ingick i studien och den är även uppdelad årsvis. Tabellen visar 

dessutom hur många företag som ingick i studien inom varje bransch respektive år. Det högsta 

medelvärdet 2012 finns i branschen råvaror och uppgår till 19,25 medan det 2015 utgörs av 

branschen konsumenttjänster och uppgår till 19,16. Sjukvårdsbranschen redovisade det lägsta 

medelvärdet både 2012 och 2015 med ett värde på 5,25 respektive 5,37. Det går även att utläsa att 

branscherna ekonomi, industriverksamhet, konsumenttjänster samt konsumentvaror har ökat 

medelvärdet mellan åren medan branschen råvaror har minskat sin hållbarhetsredovisning. Vidare 

går det att utläsa att branschen råvaror redovisar det högsta värdet för hållbarhetsredovisningen 

båda åren. Sjukvårdsbranschen uppvisar det lägsta värdet för 2012 medan konsumentvaror 

redovisar det lägsta värdet 2015. Tabell 9 klargör skillnaden av hållbarhetsredovisning mellan 

branscherna.  

 
 

Tabell 9: Deskriptiv statistik per bransch. 

4.3 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys visar som tidigare nämnt samvariationen mellan variabler för att kontrollera 

att dessa inte korrelerar (Djurfeldt & Barmark, 2009). Författarna förklarar att Testet görs för att 

upptäcka eventuella risker som kan finnas med variablerna. Alla 302 observationer ingår i analysen. 

De oberoende variablerna i denna studie är både kategoriska och kontinuerliga vilket gjorde att 

Spearman’s Rho korrelationstest användes för att ta hänsyn till detta. Eftersom studien använder 

flera oberoende variabler är det väsentligt att undersöka att dessa inte korrelerar för starkt med 

År Variabel N Min Medelvärde Max

2012 Ekonomi 22 0,56 7,74 31,36

Industriverksamhet 46 0,25 11,97 36,62

Konsumenttjänster 15 0,25 13,20 38,41

Konsumentvaror 14 1,29 10,91 30,91

Råvaror 10 7,94 19,25 43,98

Sjukvård 18 0,00 5,25 27,26

Teknik 17 0,38 5,92 14,15

Totalt: 142

2015 Ekonomi 23 0,00 12,29 45,53

Industriverksamhet 48 0,32 13,71 50,59

Konsumenttjänster 16 2,61 19,16 55,84

Konsumentvaror 20 0,00 15,47 49,55

Råvaror 11 2,49 17,86 62,38

Sjukvård 22 0,33 5,37 18,86

Teknik 20 0,33 7,29 58,56

Totalt: 160
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varandra. Multikollinearitet rör samvariationen med en oberoende och en eller flera av de andra 

oberoende variablerna. Denna korrelationsanalys har gjorts för att undvika ett för starkt samband 

eftersom att det kan påverka och snedvrida resultatet i den senare regressionsanalysen. Nedan visas 

en korrelationsmatris som ger en bild över hur de oberoende variablerna i denna studie korrelerar 

med varandra. 

  

 
 

Tabell 10: Korrelationsmatris 

 

Korrelationsmatrisen visar att den högsta korrelationen uppgår till 0,363 (mellan ekonomibranschen 

och totala tillgångar) och är signifikant på 1- procentsnivån nivån. Det värdet understiger klart det 

kritiska värdet på 0,7- 0,8 vilket innebär att inga variabler som undersökts korrelerar för starkt och i 

och med det kan multikollinearitet uteslutas. Korrelationerna mellan variablerna har en del variation 

men de alla är relativt låga vilket är positivt för undersökningen och tyder på att det inte finns några 

problem med de utvalda variablerna. Därav kan en regressionsanalys utföras utan några problem. 

 

Till en början användes både ROA och ROE som mått på lönsamhet men dessa variabler hade en 

korrelation på 0,870**. Det värdet visar en stark korrelation som motsvarar 87 procent på 1- 
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procentsnivån (se bilaga 3). Det ledde till att vi valde att enbart använda en av dessa för att inte få 

problem med multikollinearitet i regressionen. I det här fallet valdes ROE (avkastning på eget 

kapital) bort och det med utgångspunkt i att ROA är ett mer allmänt accepterat och vanligt mått när 

det kommer till lönsamhet. Dessutom hade ROE högre korrelation med övriga variabler jämfört 

med ROA. 

 

4.4 Multipel regressionsanalys 

För att undersöka studiens uppsatta hypoteser har en multipel regressionsanalys utförts. Som vi 

tidigare nämnt används en regressionsanalys för att undersöka samband mellan tre eller fler 

variabler (Dahmström, 2011). I denna studie är det sambandet mellan mängden 

hållbarhetsredovisning och variablerna storlek, lönsamhet, bransch, ägarstruktur, kvinnor i styrelsen 

samt tid som är av intresse. Den multipla regressionsanalysen kan med hjälp av en 

modellsummering visa att justerad R2 ligger på 0,185 vilket innebär att 18,5 procent av variationen i 

mängden hållbarhetsredovisning kan förklaras av studiens oberoende variabler. Andelen varians 

ligger mellan 0 och 1 det vill säga att maximalt kan denna siffra visa 100 procent. Ju högre värde 

desto bättre är förklaringskraften, R2, även kallad determinationskoefficienten. Justerad R2 tar hänsyn 

till antalet oberoende variabler som ingår i regressionen och är därför ett lite försiktigare mått än 

enbart R2. I det här fallet ligger R2 på 0,215 vilket motsvarar 21,5 procent. Skillnaden i justerad R2 

och R2 är inte särskilt stor i studien men för att uttala oss lite mer försiktigt valdes justerad R2 som 

mått. Det på grund av att studien använt många oberoende variabler och R2 kan därför överskatta 

den förklarade variansen.  

 

För att analysera utfallet av den multipla regressionsanalysen är det betavärdet och signifikansnivån 

som är de viktigaste värdena att läsa av. Beta visar vilken effekt ett steg uppåt på den oberoende 

variabeln påverkar den beroende. Det viktiga att läsa av är lutningen som visar om effekten är 

positiv eller negativ. Beta-koefficienten visar styrkan på sambandet. Studien använder 

signifikansnivån på 10 procent som spärr för att granska resultaten vilket är en vanlig nivå vid 

statistiska tester. Ju lägre tal desto säkrare kan vi vara på att koefficienten är signifikant vilket 

innebär att den är tillförlitlig. 

 

Tabell 11 redogör för studiens multipla regression där estimerad relation, betavärde, t-värde och 

signifikansnivå visas för studiens undersökta variabler. Den estimerade relationen finns med för att 

tydligare visa vad studiens hypoteser antog för relation och för att jämföra med vad utfallet faktiskt 

blev.  
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R

2
  0,215 Justerad R

2
  0,185 F. 7,205 Sig. 0,000 N 302 

 

Tabell 11: Multipel regressionsanalys 

 

 

Totala tillgångar och mängden hållbarhetsredovisning har ett betavärde på 0,255 och 

överensstämmer med vår positiva estimering. Det innebär att om de totala tillgångarna ökar inom 

ett företag så ökar även informationen gällande hållbarhet. I det här fallet ligger signifikans nivån på 

0,000 vilket innebär att resultatet är tillförlitligt och signifikant på 10- procentsnivån. I det här fallet 

är resultatet till och med signifikant på 1- procentsnivån vilket leder till att resultatet är ännu 

tillförlitligare. Studiens resultat visar ett positivt samband mellan storlek och benägenheten att 

hållbarhetsredovisa.   

 

ROA och mängden hållbarhetsredovisning har ett betavärde på 0,100 vilket visar att det finns en 

positiv relation mellan hållbarhetsredovisning och ROA. Det överensstämmer med studiens andra 

estimering och innebär att en ökning av ROA leder till en ökning av hållbarhetsinformation. 

Signifikansvärdet ligger i det här fallet på 0,072 vilket motsvarar 7,2 procent och ger oss ett 

signifikant resultat på 10- procentsnivån. Denna observation leder till att det finns ett positivt 

samband mellan lönsamhet och benägenheten att hållbarhetsredovisa. 

 

Industriverksamhet och mängden hållbarhetsredovisning har ett betavärde på 0,164. Värdet är 

positivt vilket innebär att denna bransch redovisar mer hållbarhetsinformation än andra branscher. 

Signifikansnivån ligger på 0,033 och motsvarar 3,3 procent vilket innebär att sambandet är 

signifikant på 10- procentsnivån. 

Variabel Estimering Beta t Sig

Hållbarhetsredovisning 1,235 0,218

Totala tillgångar + 0,255 4,731 0,000

ROA + 0,100 1,807 0,072

Bransch +/-

    - Industriverksamhet 0,164 2,144 0,033

    - Konsumenttjänster 0,206 3,161 0,002

    - Konsumentvaror 0,143 2,158 0,032

    - Råvaror 0,209 3,368 0,001

    - Sjukvård −0,038 −0,536 0,593

    - Teknik −0,096 −1,446 0,149

Röstandel - −0,073 −1,335 0,183

Kvinnor + 0,077 1,419 0,157

År + 0,097 1,853 0,065
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Konsumenttjänster och mängden hållbarhetsredovisning har ett positivt betavärde på 0,206 och 

tyder alltså på att denna bransch redovisar mer hållbarhetsinformation än andra branscher. 

Signifikansvärdet ligger på 0,002 vilket motsvarar 0,2 procent och ligger under 10- procentsnivån. 

Det innebär att resultatet är signifikant.  

 

Konsumentvaror och mängden hållbarhetsredovisning har ett positivt betavärde på 0,143 vilket 

innebär att denna bransch redovisar mer jämfört med andra branscher. Signifikansnivån ligger på 

0,032 som motsvarar 3,2 procent vilket innebär att resultatet är signifikant eftersom det inte 

överstiger 10- procentsnivån.  

 

Råvaror och mängden hållbarhetsredovisning visar ett positivt betavärde på 0,209 och en 

signifikansnivå på 0,001 som motsvarar 0,1 procent vilket innebär att denna bransch redovisar mer 

hållbarhetsinformation än andra branscher och att värdet för det är signifikant.  

 

Sjukvård och mängden hållbarhetsredovisning har ett negativt betavärde på -0,038 som tyder på att 

branschen redovisar mindre hållbarhetsinformation än andra branscher. Signifikansnivån ligger på 

0,593 vilket motsvarar 59,3 procent och ligger över 10- procentsnivån vilket innebär att resultatet 

inte är signifikant. 

 

Teknik och mängden hållbarhetsredovisning har ett betavärde som visar -0,096 vilket innebär att 

denna bransch redovisar mindre hållbarhetsinformation i årsredovisningen än andra branscher. 

Signifikansnivån ligger på 0,149 vilket motsvarar 14,9 procent och innebär att den inte är 

signifikant under 10- procentsnivån. 

 

Ovan nämnda stycken gällande bransch och mängden hållbarhetsredovisning visar att 

branschtillhörighet har en inverkan på benägenheten att hållbarhetsredovisa. Estimeringen att det 

finns en relation mellan bransch och mängden hållbarhetsredovisning kan därmed styrkas.  

 

Röstandel och mängden hållbarhetsredovisning har ett betavärde på -0,073 vilket visar en negativ 

relation. Det tyder på att företag som har ägare med stora röstandelar redovisar mindre 

hållbarhetsinformation. Den negativa relationen överensstämmer med studiens estimering. 

Signifikansnivån är 0,183 vilket motsvarar 18,3 procent och överstiger 10 procent vilket innebär att 

vi inte har ett signifikant resultat på 10- procentsnivån. Observationen leder till att vi inte kan säga 

att det finns ett samband mellan ägarstruktur och benägenheten att hållbarhetsredovisa.  
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Kvinnor och mängden hållbarhetsredovisning har ett betavärde på 0,077 vilket är positivt. Det 

innebär att de företag där kvinnor sitter med i styrelser redovisar mindre hållbarhetsinformation än 

andra företag. Studiens estimering om en positiv relation kan därmed styrkas. Signifikansnivån är i 

det här fallet 0,157 vilket motsvarar 15,7 procent och innebär att sambandet mellan dessa inte är 

signifikant på 10- procentsnivån. Denna observation innebär att vi inte kan säga att kvinnor i 

styrelsen påverkar benägenheten att hållbarhetsredovisa.  

 

År och mängden hållbarhetsredovisning har enligt vår modell en positiv relation med ett betavärde 

på 0,097 och en signifikansnivå på 0,065. Denna positiva relation överensstämmer med studiens 

estimering. Relationen innebär att det finns en förändring av hållbarhetsredovisningens omfattning 

mellan 2012 och 2015. Signifikansnivån är 6,5 procent och ger ett signifikant resultat på 10- 

procentsnivån. Observationen redogör för att tid och benägenheten att hållbarhetsredovisa har ett 

samband.  

 

4.5 Sammanfattning 

För att sammanfatta resultatet av empirin kan det konstateras att det skett en förändring av 

förekomsten av hållbarhetsredovisning i årsredovisningen när det kommer till mängden 

hållbarhetsredovisning. Värt att notera är dock att hur mycket som redovisas varierar mycket mellan 

företagen. Den multipla regressionsanalysen visar att alla utvalda oberoende variabler har en 

relation med hållbarhetsredovisningen. Några variabler har ett positivt samband med benägenheten 

att hållbarhetsredovisa medan andra har ett negativt samband. Något som är väsentligt att notera är 

att inte alla samband är signifikanta på 10- procentsnivån vilket leder till att vi inte kan bekräfta alla 

samband. Det innebär att några hypoteser kommer förkastas. Den genomförda multipla 

regressionsanalysen visar att 18,5 procent av variationen i hållbarhetsredovisningen kan förklaras av 

studiens utvalda oberoende variabler. 

 

 

  



 

52 

5. Diskussion 

I diskussionskapitlet jämförs den tidigare forskning som tagits upp med empirin från studiens 

undersökning. Sist diskuteras även fördelar och nackdelar med studiens metodval.  

 

5.1 Innehållsanalys 

Grafström et al. (2008) förklarar att information som företag ger ut till intressenter blir allt 

viktigare. Trots det hävdar författarna att en del företag är tveksamma till att kommunicera miljö- 

och samhällsansvar det vill säga hållbarhetsinformation. Empirin i denna studie redogör för att det 

har skett en förändring av mängden hållbarhetsredovisning över tid, mellan åren 2012 och 2015, 

och att denna är synlig i årsredovisningarna. Empirin visar att en skillnad av användningen av 

hållbarhetsredovisning har skett vilket kan tydas av att medelvärdet för hållbarhetsredovisningen 

ökat mellan 2012 och 2015. Dock visar undersökningen att det skett en procentuell minskning av 

antalet företag som redovisar hållbarhetsinformation i årsredovisningarna mellan åren. Det indikerar 

på en liten tveksamhet till att kommunicera hållbarhetsinformation. Denna minskning utgör dock 

enbart 0,5 procentenheter vilket behöver betonas är en liten skillnad som knappt är betydelsefull.  

 

Frias-Aceituno et al. (2013) förklarar att om företag integrerar hållbarhetsredovisningen i 

årsredovisningen blir det lättare för intressenterna att vara mer delaktiga i hur verksamheten drivs. 

Narva (2016) redogör för att det under senare tid skett en ökning av den integrerade redovisningen. 

Studiens empiriska resultat styrker detta genom att en skillnad gällande mängden information är 

synlig mellan 2012 och 2015. På grund av att det är vanligt att företag integrerar 

hållbarhetsinformation i årsredovisning anser vi att de värderar att intressenter ska vara delaktiga i 

hur verksamheten bedrivs. Under de två år denna studie berör har det skett en positiv förändring av 

mängden integrerad hållbarhetsredovisning. Denna förändring skulle eventuellt vara högre om 

undersökningen studerat mängden hållbarhetsredovisning under fler antal år eller att spannet mellan 

åren varit större. En anledning till varför en del företag visade upp mindre eller ingen 

hållbarhetsinformation anser vi beror på att dessa företag använt ord som checklistan i denna studie 

inte innehåller. Hade andra ord valts eller lagts till kan resultatet blivit annat och eventuellt visa en 

större förändring av hållbarhetsredovisningens omfattning. En annan anledning till varför vissa 

företag redovisade mindre hållbarhetsinformation kan vara på grund av att de, som Reverte (2009), 

Slack et al. (2010) och Frias-Aceituno et al. (2013) nämner, har separata rapporter där de 

hållbarhetsredovisar.  

 

Moroney et al. (2016) redogör för att hållbarhetsredovisning är av större vikt hos företag på grund 

av att ett större intresse har väckts. Vårt resultat visar att det är viktigt för företag att 
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hållbarhetsredovisa eftersom det enbart var ett företag 2012 respektive två företag 2015 som inte 

redovisade hållbarhetsinformation. Att hållbarhetsredovisningen är av större vikt hos företag kan 

som ovan nämnts styrkas av att det skett en förändring i mängden redovisning mellan åren. Det 

stämmer överens med Mårtensson et al. (2014) samt Lai et al. (2014) som hävdar att företag de 

senaste två decennierna allt mer valt att redovisa hållbarhetsinformation för att visa att de bidrar till 

en mer hållbar utveckling. Schuster et al. (2006) förklarar att årsredovisningar inte bara berör 

obligatorisk information utan att de även berör frivillig information. Hållbarhetsredovisning utgör i 

denna studie frivillig information och det empiriska resultatet visar att det är vanligare att företag 

redovisar denna frivilliga information än att de inte redovisar informationen. Detta påvisar att det är 

vanligt att företag redovisar mer information än enbart den obligatoriska vilket stödjer påståendet 

Schuster et al. (2006) redogör för. Grankvist (2009) hävdar att företag som uppfattas som hyggliga 

och mer långsiktiga uppfattas som bättre företag av samhället. Att företag engagerar sig i social och 

miljömässig rapportering är något som kan vara en bidragande faktor till att företag uppfattas bättre 

av samhället. Eftersom denna studie visar att nästintill alla företag hållbarhetsredovisar kan en 

förklaring till det vara att företagen vill att verksamheten ska uppfattas bättre från samhället. Det 

eftersom att långsiktighet är väsentligt när det handlar om hållbarhet. 

 

Broberg et al. (2010) redogör för att den frivilliga informationen kan variera stort när det kommer 

till dess mängd och innehåll. Det är något som tydligt märks i studiens empiriska resultat. Bland 

annat är det synligt genom att vi observerat att variationen mellan hur många ord och begrepp från 

checklistan som företag redovisar är stor. Dessutom varierar hållbarhetsredovisningens värde 

mellan 0 och 62,38 vilket även det visar på en stor skillnad mellan företagens rapportering. 

Hållbarhetsredovisning kan se mycket olika ut från företag till företag förklarar Reverte (2009) 

vilket är något som uppmärksammats även i denna studie. Resultatet från studien visar en stor 

skillnad mellan företag och hur mycket hållbarhetsredovisning som årsredovisningen innehåller. 

 

Nedanstående diagram sammanställer variationen av hur många ord och begrepp från checklistans 

19 ord som redovisades i årsredovisningarna per år. Tabellens vertikala axel visar antalet företag 

uttryckt i procent medan den horisontella axeln visar antalet använda ord och begrepp från 

checklistan.  
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            Diagram 4: Variation i redovisning av ord och begrepp. 

 

Det empiriska resultatet denna innehållsanalys främst bidrar med är att en skillnad av 

hållbarhetsredovisningens omfattning är synlig och att det klart och tydligt kan konstateras att 

framställandet av hållbarhetsredovisningen är vanlig. Broberg et al. (2010) hävdar att en förklaring 

till användandet av frivillig information kan anses vara att det bidrar med transparens. På grund av 

att såpass många företag redovisar informationen anser vi att det kan vara en förklaring som 

stämmer. Transparens visar att företag är villiga att visa bland annat hur de arbetar och användandet 

av frivillig information kan därför styrka företags rykte och visa att de engagerar sig kring mer än 

enbart det lagbundna. Ett förbättrat rykte är något som gynnar företaget och stärker intressenternas 

uppfattning om företaget. Vårt resultat anser vi visar på att svenska börsnoterade företag värdesätter 

transparens. 

 

5.2 Förklarande faktorernas inverkan 

Nedanstående avsnitt diskuterar den multipla regressionsanalysens utfall mer ingående och redogör 

för vilka faktorer som kan anses ha samband med framställandet av hållbarhetsredovisningen. 

Studiens hypoteser gällande förklarande faktorer diskuteras och sätts i relation till det empiriska 

resultatet. För att tydligare diskutera kring studiens hypoteser delas diskussionen upp gällande varje 

faktor. Studien undersökte förekomsten av mängden hållbarhetsredovisning i årsredovisningar och 

visar att faktorer som storlek, lönsamhet, vissa branscher och år är associerade med 

hållbarhetsredovisning.  

 

5.2.1 Storlek 

Företagets storlek visade en positiv relation med hållbarhetsredovisning. Det redogörs av att totala 

tillgångar har ett positivt signifikant samband med mängden hållbarhetsredovisning. Resultatet 

uppfylldes under den uppsatta signifikansnivån på 10 procent vilket stärker resultatets 
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tillförlitlighet. För att summera har företagets storlek en relativt stark inverkan på 

hållbarhetsredovisningens omfattning. Därmed bekräftas studiens första hypotes. Hypotesen löd 

enligt följande:  

 

Hypotes 1: Det finns en positiv relation mellan företagets storlek och benägenheten att 

hållbarhetsredovisa.  

 

Tidigare forskning hävdar att det är vanligare bland större företag att använda 

hållbarhetsredovisning (Knox et al., 2005; Stanny et al., 2008). Det är något som även vår 

undersökning visar på. Tagesson et al. (2009) hävdar att företags användning av frivillig 

information har en relation med företagets storlek och att större företag redovisar mer. Vårt positiva 

samband styrker denna uppfattning. Detta resultat var inte särskilt överraskande eftersom Frias-

Aceituno et al. (2013) hävdar att företagets storlek är en av de viktigaste faktorerna i den 

integrerade redovisningen av hållbarhetsinformation. Khanna et al. (2004) redogör att det inte finns 

ett statistiskt samband mellan storlek och hållbarhetsredovisning. Det är dock något som vår studie 

inte stödjer. Vårt resultat visar som tidigare nämnt ett samband och denna skillnad kan bero på att 

deras studie genomfördes 2004 och att det skett en förändring gällande hållbarhetsredovisningens 

omfattning efter det.  

 

Anledningen till att större företag är mer benägna att använda frivillig rapportering kan enligt Cho 

et al. (2012) kopplas till legitimitetsteorin. Legitimitetsteorin kopplas vanligtvis till variabeln 

storlek och det på grund av att större företag är mer synliga utåt. På grund av att vi funnit en positiv 

relation är det något vi också styrker. Knox et al. (2005) hävdar att större företag har en mer uttalad 

effekt på samhället och att ett större antal intressenter influerar företaget. Utifrån det kan 

intressentteorin kopplas ihop med variabeln storlek och därav förklara att större företag har fler 

förtroenden att tillgodose. Chih et al. (2010) redogör för att större företag nyttjar CSR mer i sin 

verksamhet. Med utgångspunkt i att företags storlek och mängden hållbarhetsredovisning har ett 

positivt samband är det något denna studie bidrar med stöd för. En ytterligare anledning anser vi 

kan vara att större företag har mer resurser att lägga ner på CSR arbete.  

 

5.2.2 Lönsamhet 

Lönsamhet och mängden hållbarhetsredovisning har en positiv relation enligt resultatet vilket 

framgår genom att ROA och hållbarhetsredovisning, utifrån den multipla regressionsanalysen, visar 

ett positivt signifikant samband. Resultatet skedde under den uppsatta signifikansnivån på 10 

procent vilket även här styrker tillförlitligheten. Sambandet visar att företag med högre lönsamhet 
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redovisar mer hållbarhetsinformation än de med låg lönsamhet. Vårt resultat leder till att studiens 

andra hypotes kan bekräftas. Hypotesen löd enligt följande:  

 

Hypotes 2: Företag med högre lönsamhet är mer benägna att hållbarhetsredovisa. 

 

Lin et al. (2009) redogör för att tidigare undersökningar gällande sambandet mellan CSR och 

lönsamhet resulterat i olika resultat. Vår studie styrker det positiva resultatet likt Tagesson et al. 

(2009) samt Orlitzky et al. (2003). Orlitzky et al. (2003) hävdar att positiva CSR initiativ har en 

positiv relation till den finansiella prestationen. Resultatet i denna studie visar att ekonomiska 

förklaringar kan förklara användandet av hållbarhetsredovisning. 

 

Anledningen till att företag som är mer lönsamma är mer benägna att hållbarhetsrapportera kan 

kopplas till legitimitetsteorin. Det förklarar Tagesson et al. (2009) är på grund av att de mer förstår 

väsentligheten av hållbarhetsredovisning. Eftersom resultatet i denna undersökning visar ett positivt 

samband mellan dessa är det något vi är eniga med. Förståelsen av väsentligheten av 

hållbarhetsredovisningen kan logiskt förklara varför dessa företag upplevs mer legitima av 

samhället. Dessutom hävdar Pirsch et al. (2007) att företag som är mer lönsamma har nödvändiga 

ekonomiska medel för att producera frivillig information.  

 

5.2.3 Bransch 

Studien visar att bransch har en relation med mängden hållbarhetsredovisningen. Dock varierar 

relationen genom att vissa branscher har en negativ relation medan andra har en positiv. Tagesson et 

al. (2009) redogör för att det skiljer sig mellan olika industrier hur företag hållbarhetsredovisar. 

Studiens branschindelning har utgått från Nasdaq OMX Stockholms (2017) indelning men 

reviderades i föreliggande studie av den anledningen att vissa branscher innehöll för få företag. Det 

hade försvårat en analys av branscherna. Vårt resultat visar en relation mellan mängden 

hållbarhetsinformation och branschtillhörighet, där vissa samband är signifikanta medan andra inte 

är signifikanta. Konsumenttjänster och konsumentvaror har positiva signifikanta relationer med 

hållbarhetsredovisning. Sjukvård samt teknik och telekommunikation visar däremot negativa 

relationer med hållbarhetsredovisning. Dessa relationer är dock inte signifikanta. Det visar tydligt 

på att redovisningen skiljer sig mellan branscher och att branschtillhörighet därför har en inverkan 

på hållbarhetsredovisningens omfattning. På grund av att vi fått fram dels signifikanta och dels ej 

signifikanta samband kan vi bekräfta studiens tredje hypotes, att det finns en relation med 

branschtillhörighet. Hypotesen löd som följer:  
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Hypotes 3: Det finns en relation mellan den bransch företag är verksamma inom och benägenheten 

att hållbarhetsredovisa. 

 

Line et al. (2002) redogör för att företag inom exempelvis oljeindustrin har en ledande position 

gällande hållbarhet. Vårt resultat ger ett positivt samband som är signifikant när det kommer till 

råvaror, allmännyttiga tjänster samt olja och gas. Utifrån det kan redovisningen anses förklaras av 

att företag som mer har en direkt inverkan på miljön troligare redovisar mer av denna information. 

Det i enlighet med vad Tagesson et al. (2009) konstaterar. 

 

Xiao et al. (2004) hävdar att IT företag är mer benägna att hållbarhetsredovisa genom att publicera 

hållbarhetsinformation via internet. IT företag kan i det här fallet ingå i branschen 

telekommunikation och teknik vilken i denna studie visade på en negativ relation till framställandet 

av hållbarhetsredovisningen, resultatet är dock inte signifikant. Eftersom denna studie undersöker 

årsredovisningar och inte den totala mängden information via medier kan den teori som Xiao et al. 

(2004) presenterar i det här fallet stämma. Det går inte att säga säkert dock anser vi att det kan vara 

en förklaring till den negativa relationen.  

 

Intressentteorin kan förklara relationen mellan hållbarhetsredovisning och bransch då företag med 

direkt påverkan på miljön kan anses ha större förväntningar från intressenterna till att rapportera 

hållbarhetsinformation. Westermark (2013) hävdar att synliggöra ekonomisk, miljömässig och 

övrig påverkan på samhället är viktigt för en organisation som vill ha goda relationer med 

intressenterna. Därför är det rimligt att företag med större samhällspåverkan har större krav på sig, 

vilket leder till att de rapporterar mer hållbarhetsinformation. 

 

5.2.4 Företagsstyrning 

Företagsstyrningsfaktorerna visade att ägarstruktur hade en negativ relation med mängden 

hållbarhetsredovisning medan förekomsten av kvinnor i styrelsen hade en positiv relation. Dock var 

inte resultaten signifikanta. Det går alltså inte att säga att resultatet angående både röstandel och 

kvinnor i styrelser från den multipla regressionsanalysen är tillförlitlig. Det innebär att vi inte kan 

bekräfta ett samband. Studiens fjärde och femte hypotes får därmed förkastas. Hypoteserna löd 

enligt nedan:  

 

Hypotes 4: Det finns en negativ relation mellan ägarstruktur och benägenheten att 

hållbarhetsredovisa.  
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Hypotes 5: Det finns en positiv relation mellan förekomsten av kvinnor i styrelsen och 

benägenheten att hållbarhetsredovisa. 

 

Alhazaimeh et al. (2014) redogör för att företagsstyrning har studerats som en mekanism som 

påverkar den information företag lämnar ut. Vidare hävdar de att ägarstrukturen påverkar kvaliteten 

av rapporteringsprocessen. Även Eng et al. (2003) hävdar att ägarstrukturen påverkar den mängd av 

rapportering som företag utför. Hur stor röstandel ägare har inom ett företag kan vara ett sätt att visa 

företagets ägarstruktur vilket är vad denna studie har använt som mått. Vår studie visar en negativ 

relation mellan ägarstruktur och benägenheten att hållbarhetsredovisa. Dock bör det betonas att det 

inte finns något signifikant samband mellan ägarstruktur och hållbarhetsredovisning vilket leder till 

att vi inte kan styrka denna relation.  

 

Alhazaimeh et al. (2014) hävdar att styrelsens sammansättning påverkar mängden frivillig 

information som företag redovisar. De förklarar att bland annat könsfördelning har stort inflytande 

när det kommer till styrelsers beslut om att expandera samt förbättra företagets ansvarsskyldighet. 

Adams et al. (2009) redogör att kvinnor i styrelsen kan ha en signifikant betydelse för styrningen 

och prestandan inom företag. Forskarna påpekar dock att förekomsten av kvinnor inte är lika vanligt 

förekommande som att styrelsen enbart består av män. Det är något som denna studie inte styrker 

eftersom resultatet visar det motsatta. Denna studies resultat visade att i 95 procent av fallen 

förekommer det kvinnor i styrelsen. Det som kan vara anmärkningsvärt är att denna studie 

undersöker svenska börsnoterade bolag medan undersökningen som Adams et al. (2009) syftar till 

är gjord på amerikanska bolag.  

 

Bear et al. (2010) hävdar att kvinnor inom styrelser influerar företags CSR arbete. Även denna 

undersökning visar det genom den positiva relationen mellan kvinnor i styrelsen och mängden 

hållbarhetsinformation. Relationen innebär att de företag där kvinnor sitter med i styrelser 

producerar mer hållbarhetsredovisning än de företag där kvinnor inte sitter med i styrelsen. Dock 

kan vi inte uttala oss om ett samband. Det som går att konstatera är att styrelser inom svenska bolag 

är mer könsfördelade till skillnad från vad Adams et al. (2009) konstaterar i undersökningen de 

utförde. Den geografiska skillnaden mellan USA och Sverige anser vi har en betydelse för de olika 

resultaten.  

 

Röstandel som rör ägarstruktur och kvinnor i styrelsen som handlar om styrelsens sammansättning 

är båda faktorer i denna studie som berör agenten och principalen det vill säga agentteorin. Lan et 

al. (2010) hävdar att denna teori är den dominanta gällande företagsstyrning. På grund av att 

tidigare forskning gjorts på könsdiversifiering inom styrelser på exempelvis amerikanska bolag 
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väcktes intresset att se om det finns en relation mellan kvinnor i styrelser inom svenska bolag och 

mängden hållbarhetsredovisning. Eftersom jämställdhetsfrågor är mycket aktuellt i samhället idag 

är det fördelaktigt att ta jämställdheten i beaktning inom ett företag. Det kan få företagen att 

uppfattas mer legitima. Resultaten från vår undersökning visar att svenska bolag tar jämställdheten i 

beaktning. Vad som inte framgår i denna undersökning är hur många kvinnor som sitter i dessa 

styrelser. Många företag har kvinnor i styrelsen men vi kan inte uttala oss om hur den totala 

fördelningen av kvinnor och män ser ut. 

  

5.2.5 Tid 

Det kommer ständigt nya lagar och standarder inom redovisningsområdet som påverkar företags 

årsredovisningar. Deegan och Unerman (2011) förklarar att för att ett företag ska anses vara legitimt 

är det viktigt att de ständigt strävar efter att verksamheten ska vara inom ramen för samhällets 

normer. För att kunna vara inom ramen krävs det att företag anpassar sig efter vad samhället ställer 

för krav. Eftersom samhället blir allt mer medvetet om miljön leder det till att mer krav ställs på 

företag och att dess verksamhet ska handla på ett miljömässigt sätt. Av denna anledning gjordes 

estimeringen om att framställandet av hållbarhetsredovisningen skulle förändras från 2012 till 2015. 

Denna estimering gjordes eftersom medvetenheten och kraven ökar och det blir allt viktigare att 

värna om miljön, mänskliga rättigheter och så vidare. Uppfylls inte dessa krav till intressenters 

förväntan är det mycket troligt att de inte återkommer eller rekommenderar företaget vidare. Det 

kan försämra ett företags rykte och image. Arbetet kring hållbarhetsredovisning synliggörs för 

allmänheten och investerare genom det som redovisas i bland annat årsredovisningarna. Vår studies 

resultat antyder att svenska börsnoterade företag värnar om sin image och sitt rykte genom att 

redovisa hållbarhetsinformationen. 

 

Det empiriska resultatet i denna studie visar att tid och benägenheten att hållbarhetsredovisa har ett 

positivt signifikant samband. Sambandet skedde under den uppsatta signifikansnivån på 10 procent, 

vilket styrker resultatets tillförlitlighet. Denna relation innebär att mängden hållbarhetsredovisning 

över tid, i det här fallet från 2012 till 2015, har förändrats positivt. Det leder till att studiens sjätte 

hypotes kan bekräftas. Hypotesen löd:  

 

Hypotes 6: Det finns en positiv relation mellan tid och benägenheten att hållbarhetsredovisa. 

 

Maon et al. (2009) hävdar att CSR innebär lärande över tid för att förstå de specifika förväntningar 

intressenter har. Denna förändring som innebär att mer information tillkommit kan förklaras genom 

att fler företag förstått väsentligheten med hållbarhetsredovisning och lärt sig mer om ämnet. 



 

60 

Wenger (2009) hävdar att lärande inom den sociala teorin kretsar kring social delaktighet. 

Författaren redogör att lärandet är av värde för att vidta åtgärder i att främja lärande i bland annat 

organisationer. Hopwood (2009) hävdar att lärandet inom miljörapportering går långsamt fram dock 

finns det tecken på tryck för att skapa mer omfattande metoder för miljörapportering. Med tanke på 

lärandet och utvecklingen inom miljörapportering ser vi att denna studie visar att inte bara 

miljörapportering utan även att hållbarhetsinformation överlag förändras med tiden. Resultatet från 

studien visar dock enbart en liten skillnad över den undersökta tiden vilket vi anser kan förklaras 

med hjälp av Hopwoods (2009) teori om att lärandet går långsamt fram.  

 

5.2.6 Hypotesernas utfall 

 

Nedanstående tabell sammanfattar vilka hypoteser som bekräftas och vilka som förkastas.  

 

 

 

Tabell 12: Hypotesernas utfall 

5.3 Studiens begränsningar 

Studiens metodval med kvantitativ forskning har varit väl lämpad för undersökningen eftersom 

undersökningen varit beroende av mätningar. Longitudinell design har varit väl till pass i denna 

undersökning eftersom att fenomenet vid en longitudinell design undersöks fenomenet över tid och 

ger en bild av förändring. Det innebär att användningen av denna design passade studien eftersom 

undersökningens syfte är att undersöka om det skett en förändring av hållbarhetsredovisningens 

Begrepp Hypotes Relation Slutsats

Storlek H1: Det finns en positiv relation mellan 

företagets storlek och benägenheten att 

hållbarhetsredovisa. 

Positiv                          

Signifikant

Bekräftas

Lönsamhet H2:Företag med högre lönsamhet är mer 

benägna att hållbarhetsredovisa.

Positiv                          

Signifikant

Bekräftas

Bransch H3: Det finns en relation mellan den 

bransch företag är verksamma inom och 

benägenheten att hållbarhetsredovisa.

Positiv och negativ  

Signifikant och     

ej signifikant

Bekräftas

Företagsstyrning H4: Det finns en negativ relation mellan 

ägarstruktur och benägenheten att 

hållbarhetsredovisa.                                           

H5: Det finns en positiv relation mellan 

förekomsten av kvinnor i styrelsen och 

benägenheten att hållbarhetsredovisa.

                     

Negativ                

Ej signifikant                    

Positiv                           

Ej signifikant

            

Förkastas

Tid H6: Det finns en positiv relation mellan 

tid och benägenheten att 

hållbarhetsredovisa.

Positiv         

Signifikant

Bekräftas
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omfattning i årsredovisningar hos svenska börsnoterade bolag. Dock kan det ha behövts fler år i 

studien för att säkrare kunna uttala sig om resultatet. 

 

Innehållsanalysen som genomfördes fungerade väl till det ändamål som var menat eftersom 

metoden innebär att skriftlig kommunikation kan analyseras, vilket krävdes för att analysera 

årsredovisningarna studien använt. Innehållsanalysen underlättar även generaliseringen av en större 

mäng data, vilket denna studie innefattar med dess 302 årsredovisningar. En datorstödd 

innehållsanalys genomfördes vilket underlättade ytterligare för arbetets gång, till skillnad från om 

studien skulle ha genomförts manuellt. Denna studie undersökte bolag som 2012 och 2015 var 

listade på den svenska börsen. Trots att innehållsanalysen gjorts på svenska bolag användes 

företagens engelska årsredovisningar, vilket innebär att bortfallets storlek kan ändras om enbart 

svenska årsredovisningar skulle användas. Detta med tanke på att det är företag på den svenska 

börsen undersöks. På grund av dessa val representerades 65 procent av urvalet i studien, vilket inte 

kan ses som ett generaliserbart urval för hela börsen. Den engelska generaliseringen kan potentiellt 

bidragit med en snedfördelning i de bolag som undersökts. En del företag hållbarhetsredovisar i 

separata rapporter vilket innebär att dessa inte undersökts i denna studie. Av den anledningen kan 

dessa företag uppvisat mindre hållbarhetsinformation i denna studie än vad som egentligen har 

redovisats eftersom att endast årsredovisningar undersökts. Syftet med denna studie är dock att 

undersöka förändringen av mängden hållbarhetsredovisning i årsredovisningar.  
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet knyts studiens syfte och forskningsfrågor samman med det empiriska 

resultatet. Avslutningsvis presenteras studiens bidrag och förslag ges även gällande vidare 

forskning.  

 

6.1 Studiens slutsatser 

Enligt Westermark (2013) är hållbarhetsredovisning kostsamt och tidskrävande för företaget men 

författaren hävdar att trots det har upprättandet av hållbarhetsredovisning ökat. Även Line et al. 

(2002) hävdar att nuvarande trender visar att det är allt viktigare att företag engagerar sig i 

hållbarhetsredovisning. När vi läste om det nya lagförslaget gällande hållbarhetsrapportering, som 

påverkar cirka 2000 svenska företag, väcktes ett intresse att fördjupa sig inom ämnet och undersöka 

hur förekomsten av redovisningen sett ut tidigare. KPMG (2015) redogör att de sett en trend att 

företag inkluderar hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen. Dessutom hävdar Narva (2016) att 

allt fler svenska företag väljer att redovisa hållbarhetsinformation. Det gjorde att det väcktes 

ytterligare ett intresse hos oss att undersöka om det skett en förändring av mängden 

hållbarhetsredovisning i årsredovisningarna hos svenska börsnoterade bolag.  

 

Studiens syfte är således att undersöka om det skett en förändring i mängden redovisning av socialt 

och miljömässigt ansvarstagande, dvs. hållbarhetsredovisning, i årsredovisningar hos svenska 

börsnoterade bolag samt undersöka faktorer som kan förklara hållbarhetsredovisning. Vår studies 

resultat visar på att en förändring av hållbarhetsredovisningens omfattning är synlig i 

årsredovisningar och att det finns förklarande faktorer som påverkar hållbarhetsredovisningens 

omfattning.  

 

För åstadkomma resultatet gjordes en innehållsanalys på 302 årsredovisningar för att undersöka 

förändringen av mängden hållbarhetsredovisning samt att statistiska tester gjordes för att undersöka 

samband med de förutbestämda förklarande faktorerna. Studiens utförda tester har givit följande 

svar till de ställda forskningsfrågorna: 

 

- Hur  mycket information lämnar svenska börsnoterade bolag gällande hållbarhetsredovisning? 

Hållbarhetsredovisning är i denna studie frivillig information. Owen (2008) redogör för att social 

och miljömässig information är en viktig del av den frivilliga informationen. Vår undersökning 

konstaterar att det är en stor variation gällande mängden hållbarhetsredovisning som företag lämnar 

i årsredovisningen. Dock är det värt att nämna att nästintill alla svenska börsnoterade företag som 

undersökts redovisar någon hållbarhetsinformation. Strand et al. (2015) redogör för att 
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Skandinavien och framförallt Sverige är en global ledare gällande CSR och hållbarhet. Det anser vi 

kan förklara att denna information var så pass vanlig i årsredovisningarna. Tagesson et al. (2009) 

hävdar att intressentteorin och legitimitetsteorin starkt är kopplade till denna redovisning. Dessa 

teorier har genomgående använts i arbetet kring diskussionen gällande redovisningen. 

 

- Har det skett en förändring av hållbarhetsredovisningens omfattning över tid? 

Det empiriska resultatet i denna studie redogör för att det har skett en förändring av mängden 

hållbarhetsredovisning hos svenska börsnoterade bolag. Denna förändring är synlig i 

årsredovisningarna och visas framförallt med hjälp av att medelvärdet för hållbarhetsredovisning 

har ökat mellan åren. Enligt Müller et al. (2014) bör företag integrera de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekterna i företaget för att öka sin framgångsfaktor. På grund av detta anser vi att 

det är rimligt att en förändring av hållbarhetsredovisningens omfattning har skett av den 

anledningen att företag strävar efter att vara framgångsrika. 

  

- Finns det något samband med mängden hållbarhetsredovisning och faktorerna storlek, lönsamhet, 

bransch, ägarstruktur, kvinnor i styrelsen och tid? 

Undersökningen visar att det finns samband mellan mängden hållbarhetsredovisning och dessa 

faktorer. Dock är enbart vissa tillförlitliga.  

 

Studien visar att företagets storlek har ett positivt samband med benägenheten att 

hållbarhetsredovisa. Detta visar även resultatet av undersökningen Stanny et al. (2008) utfört. I vårt 

fall innebär det att ju större ett företag är desto mer hållbarhetsredovisning produceras. Khanna et 

al. (2004) hävdar däremot att det inte finns ett statistiskt samband mellan storlek och mängden 

hållbarhetsredovisning. Det motbevisar dock vårt resultat. Ett positivt samband finner vi även 

mellan lönsamhet och benägenheten att hållbarhetsredovisa likt Lin et al. (2009) samt Tagesson et 

al. (2009). Detta tyder på att företag med högre lönsamhet redovisar mer hållbarhetsinformation. 

Bransch och benägenheten att hållbarhetsredovisa visar enligt vår undersökning på en relation. 

Detta stödjer resultaten som Tagesson et al. (2009), Line et al. (2002) samt Xiao et al. (2004) funnit 

i sina studier. Det innebär att hållbarhetsredovisningen skiljer sig mellan branscher och att vissa 

producerar mer än andra. Ägarstruktur visar sig i undersökningen ha en negativ relation med 

benägenheten att hållbarhetsredovisa. I vårt fall betyder det att företag som har ägare med stora 

röstandelar producerar mindre hållbarhetsredovisning. Det kan styrkas av vad Prencipe (2004) 

konstaterar i sin undersökning. Prencipe (2004) kan i sin undersökning bekräfta sambandet men det 

är däremot något vår undersökning inte kan göra. Kvinnor i styrelsen visar en positiv relation med 

benägenheten att hållbarhetsredovisa vilket innebär att företag med kvinnor i styrelsen producerar 
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mer hållbarhetsredovisning än andra företag. Detta styrker vad Adams et al. (2009) och Bear et al. 

(2010) hävdar. Undersökningen gjord av Bear et al. (2010) kan dock bekräfta sambandet vilket vår 

studie inte kunnat göra. Vår studie visar dessutom att en förändring har skett av 

hållbarhetsredovisningens omfattning när vi ser till de undersökta åren, vilka är 2012 och 2015. Det 

styrker att ett positivt samband finns mellan tid och benägenheten att hållbarhetsredovisa likt vad 

Reverte (2009) samt Hopwood (2009) konstaterar.  

 

Utifrån studiens empiriska resultat kan vi dra slutsatsen att det skett en förändring i mängden 

redovisning av socialt och miljömässigt ansvarstagande, dvs. hållbarhetsredovisning, i 

årsredovisningarna hos svenska börsnoterade bolag. Studiens faktorer som undersökts för att 

förklara hållbarhetsredovisnings omfattning har givit oss blandade resultat. Faktorerna lönsamhet, 

storlek och år visar samband med benägenheten att hållbarhetsredovisa. Undersökningen visar att 

branschtillhörighet har en relation med mängden hållbarhetsredovisning, dock visar inte alla 

branscher signifikanta samband. Studien kan efter genomförd undersökning och analysering 

bekräfta fyra hypoteser av de sex uppställda. Resultatet bidrar således med svar till studiens 

underliggande syfte. 

 

6.2 Bidrag 

Studiens bidrag är uppdelat i ett praktiskt och ett teoretiskt bidrag. Det för att ge en tydligare 

förklaring över hur denna studie bidrar till ämnesområdet. Det praktiska bidraget förklarar varför 

studiens resultat kan vara av intresse för praktiker medan att teoretiska bidraget är till för att ge en 

ökad förståelse och förklaring till tidigare forskning.  

 

6.2.1 Praktiskt bidrag 

Som det rådande lagförslaget vittnar om blir det allt viktigare för företag att integrera redovisningen 

om det sociala och miljömässiga ansvarstagandet i sitt arbete. Det praktiska bidraget denna studie 

bidrar med är ett resultat som kan vara av intresse för de noterade bolag som hållbarhetsredovisar. 

Studien redogör hållbarhetsredovisningens förändring i årsredovisningar hos svenska börsnoterade 

bolag och kartlägger skillnaderna mellan 2012 och 2015. Resultatet visar att en positiv förändring 

av mängden hållbarhetsredovisning har skett vilket innebär att det finns en positiv relation mellan 

hållbarhetsredovisningens mängd och tid. Denna förändring kan vara intressant för praktiker i form 

av Vd:ar i stora företag eftersom resultatet tyder på att informationen blir viktigare att 

kommunicera. Medvetenheten om företags ansvarstagande i samhället ökar, vilket påverkar 

intressenternas beslut och innebär att investerarna blir försiktigare i vilka företag de investerar i. Vi 

anser att företag ständigt behöver analysera sitt arbete och bidra till ett bättre samhälle för att vara 
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en god samhällsmedborgare, i enlighet med Grankvist (2009). Den förändring som synliggjorts i 

studien kan vara ett tecken på att företag förstått väsentligheten med redovisningen och om inte 

annat inspirera andra företag till att det är vettigt att engagera sig i hållbarhetsredovisning. 

 

6.2.2 Teoretiskt bidrag 

Studiens syfte anses vara uppfyllt eftersom studien besvarat sina forskningsfrågor och därför har 

studien bidragit till det forskningsområde som undersökts. Studien bidrar med vidare forskning 

kring variabler som kan förklara mängden hållbarhetsredovisning och har lett till ökad kunskap. 

Upptäckterna studien funnit bidrar med tillägg till den växande mängden litteratur gällande 

hållbarhetsredovisning. Den unika aspekten i denna studie är att mängden hållbarhetsinformation 

har undersökts utifrån årsredovisningar i svensk kontext.  

 

Enligt Stanny et al. (2008) är det vanligare att större företag använder sig av hållbarhetsredovisning 

vilket resultatet av denna studie stödjer. Studier har även gjorts för att undersöka sambandet mellan 

CSR och lönsamhet vilket har resulterat i positiva, negativa och neutrala resultat (Lin et al., 2009). 

Denna studies resultat styrker det positiva sambandet genom att visa en positiv relation mellan 

mängden hållbarhetsredovisning och lönsamhet. Studien bidrar med vidare forskning gällande 

variablerna ägarstruktur samt kvinnor i styrelsen och visar en relation med mängden 

hållbarhetsinformation. Dock är resultaten inte signifikanta. Studien bidrar även med forskning 

kring variabeln bransch och styrker det faktum att hållbarhetsredovisningen skiljer sig mellan 

branscher. Resultatet visade en positiv signifikant relation mellan storlek och mängden 

hållbarhetsredovisning vilket kan förklaras av legitimitetsteorin (Cho et al., 2012). Relationen 

mellan lönsamhet och mängden hållbarhetsredovisning är även den signifikant och kan förklaras av 

legitimitetsteorin (Tagesson et al., 2009). Studien bidrar även med en ökad förståelse för sambanden 

mellan de utvalda variablerna och mängden hållbarhetsredovisning i en svensk kontext.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Genom denna studie har ett vidare intresse väckts för hållbarhetsredovisning vilket lett till nya 

funderingar kring ämnet. Dessa funderingar bidrar med förslag på vidare forskning som kan ge 

bredare kunskap inom området. 

 

Ett förslag på vidare forskning är att undersöka förändringen av mängden hållbarhetsredovisning 

med ett större spann mellan åren. På grund av denna studies begränsade tid avgränsades åren som 

undersöktes till två år. Eventuellt skulle även en undersökning kunna göras över en längre 

tidsperiod med flertalet år som berörs. Genom att undersöka hållbarhetsredovisningens förändring 
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under fler år under en längre period kan en djupare inblick om omfattningens förändring 

tydliggöras. En sådan undersökning kan till exempel ge indikationer på om 

hållbarhetsredovisningen fick ett större genomslag ett visst år eller om förändringen skett 

successivt. Dessutom kan en längre tidsperiod bidra med att se om en utveckling av 

hållbarhetsredovisningen skett. Det eftersom en trend kan bli synlig.  

 

Under studiens gång har vi lagt märke till att många företag använder separata hållbarhetsrapporter 

istället för att integrera denna information i årsredovisningarna. Det kan ha gjort att företag fått 

sämre resultat i denna studie än om både separata rapporter och årsredovisningar inkluderats. Att 

undersöka båda dessa och se till den totala mängd hållbarhetsinformation som företag rapporterar är 

ytterligare ett förslag till vidare forskning.  

 

Eftersom denna undersökning gjorts på den frivilliga informationen som företag redovisar kan det 

vara intressant att genomföra en liknande studie när den nya lagen, som trätt i kraft 2017, blir synlig 

inom hållbarhetsrapporter. Genom lagen blir det svårare för företag att försöka förminska 

handlingar företaget tagit fram som är mindre bra gällande hållbarhet. Vad som blir intressant att se 

är hur ansvarsfulla företagen i själva verket är när de inte i samma utsträckning kan välja vilken 

information som ska redovisas.  
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Bilaga 1 - Studiens population 

 
 

 

Företag Segment    År Bransch 

1. AarhusKarlshamn Mid Cap 2012, 2015 Consumer Goods 

2. Acando Small Cap 2012, 2015 Technology 

3. Active Biotech Mid Cap 2012, 2015 Health Care 

4. Addnode Group Small Cap 2015 Technology 

5. Addtech Mid Cap 2015 Industrials 

6. Alfa Laval Large Cap 2012, 2015 Industrials 

7. Allenex Small Cap 2012 Health Care 

8. Anoto Group Small Cap 2012, 2015 Technology 

9. Arise Mid Cap 2012, 2015 Utilities  

10. ASSA ABLOY Large Cap 2015 Industrials 

11. Atlas Copco Large Cap 2012, 2015 Industrials 

12. Atrium Ljungberg Mid Cap 2015 Financials 

13. Avanza Bank Holding Mid Cap 2012, 2015 Financials 

14. Axfood Large Cap 2012, 2015 Consumer Services 

15. Axis Mid Cap 2012, 2015 Technology 

16. B&B Tools Mid Cap 2012, 2015 Industrials 

17. Bactiguard Holding Small Cap 2015 Health Care 

18. Balder (Fastighets Balder) Mid Cap 2012, 2015 Financials 

19. BE Group Mid Cap 2012, 2015 Materials 

20. Beijer Alma Mid Cap 2012, 2015 Industrials 

21. Beijer Electronics Small Cap 2012, 2015 Industrials 

22. Beijer Ref Mid Cap 2012, 2015 Industrials  

23. Betsson Mid Cap 2012, 2015 Consumer Services 

24. BillerudKorsnäs Mid Cap 2012, 2015 Materials 

25. BioGaia Small Cap 2012, 2015 Health Care 

26. BioInvent International Mid Cap 2012, 2015 Health Care 

27. Biotage Small Cap 2012, 2015 Health Care 

28. Björn Borg Mid Cap 2012, 2015 Consumer Goods 

29. Boliden Large Cap 2012, 2015 Materials 

30. Bong Small Cap 2012, 2015 Industrials 

31. Boule Diagnostics Small Cap 2015 Health Care 

32. BTS group Small Cap 2012, 2015 Industrials 

33. Bufab Mid Cap 2015 Industrials 

34. Bulten Mid Cap 2015 Consumer Goods 

35. Bure Equity Mid Cap 2012, 2015 Financials 

36. Byggmax Group Mid Cap 2012, 2015 Consumer Services 

37. Castellum Large Cap 2012, 2015 Financials 
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38. CDON Group Mid Cap 2012, 2015 Consumer Services 

39. CellaVision Small Cap 2012, 2015 Health Care 

40. Clas Ohlson Mid Cap 2012, 2015 Consumer Services 

41. Cloetta Small Cap 2015 Consumer Goods 

42. Concentric Mid Cap 2012, 2015 Industrials 

43. Concordia Maritime Small Cap 2012, 2015 Industrials 

44. Consilium Small Cap 2012, 2015 Industrials 

45. C-Rad Positioning Small Cap 2015 Health Care 

46. Diamyd Medical Small Cap 2012 Health Care 

47. Diös Fastigheter Small Cap 2012, 2015 Financials 

48. Doro Small Cap 2012, 2015 Technology 

49. Duni Mid Cap 2012, 2015 Consumer goods 

50. East Capital Explorer Mid Cap 2012, 2015 Financials 

51. Elanders Small Cap 2012, 2015 Industrials 

52. Electrolux Large Cap 2012, 2015 Consumer Goods 

53. Elekta Large Cap 2012, 2015 Health Care 

54. Elos Small Cap 2012, 2015 Health Care 

55. Enea Small Cap 2012, 2015 Technology 

56. Eniro Mid Cap 2012, 2015 Consumer Services 

57. Episurf Medical Small Cap 2015 Health Care 

58. Ericsson Large Cap 2012, 2015 Technology 

59. Fabege Large Cap 2012, 2015 Financials 

60. Fagerhult Mid Cap 2012, 2015 Industrials 

61. Fingerprint Cards Small Cap 2012, 2015 Industrials 

62. FormPipe Software Small Cap 2012, 2015 Technology 

63. Getinge Large Cap 2015 Health Care 

64. Gränges Mid Cap 2015 Consumer Goods 

65. Gunnebo Mid Cap 2012, 2015 Industrials 

66. G5 Entertainment Small Cap 2015 Technology 

67. Hakon Invest Large Cap 2012 Financials 

68. Haldex Mid Cap 2012, 2015 Consumer Goods  

69. Hennes & Mauritz Large Cap 2012, 2015 Consumer Services 

70. Hexagon Large Cap 2012, 2015 Technology 

71. HiQ International Mid Cap 2012, 2015 Technology 

72. HMS Networks Small Cap 2012, 2015 Technology 

73. Holmen Large Cap 2012, 2015 Materials 

74. Hufvudstaden Large Cap 2012, 2015 Financials 

75. Husqvarna Large Cap 2012, 2015 Consumer Goods 

76. I.A.R System Group Small Cap 2012, 2015 Technology 
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77. Ica Gruppen Large Cap 2015 Consumer Services 

78. IFS Mid Cap 2012 Technology 

79. Industrivärden Large Cap 2012, 2015 Financials 

80. Indutrade Mid Cap 2012, 2015 Industrials 

81. Intrum Justitia Mid Cap 2012, 2015 Financials 

82. Investor Large Cap 2012, 2015 Financials 

83. Inwido Mid Cap 2015 Materials 

84. ITAB Shop Concept Small Cap 2012 Industrials 

85. JM Mid Cap 2012, 2015 Financials 

86. KappAhl Mid Cap 2012, 2015 Consumer Services 

87. Karolinska Development Mid Cap 2015 Health Care 

88. Kinnevik Large Cap 2012, 2015 Financials 

89. Klövern Mid Cap 2012, 2015 Financials 

90. Kungsleden Mid Cap 2015 Financials 

91. Lagercrantz Group Small Cap 2012, 2015 Industrials 

92. Lammhults Design Group Small Cap 2012, 2015 Consumer Goods 

93. Lifco Large Cap 2015 Industrials 

94. Latour Large Cap 2012, 2015 Financials 

95. Lindab International Mid Cap 2012, 2015 Industrials 

96. Lundbergs Large Cap 2012, 2015 Financials 

97. Lundin Petroleum Large Cap 2012, 2015 Oil & Gas 

98. Meda Large Cap 2012 Health Care 

99. Medivir Mid Cap 2012, 2015 Health Care 

100. Mekonomen Mid Cap 2012, 2015 Consumer Goods 

101. Micro Systemation Small Cap 2015 Technology 

102. Midsona Small Cap 2015 Consumer Goods 

103. Moberg Pharma Small Cap 2012 Health Care 

104. MQ Holding Small Cap 2012, 2015 Consumer Services 

105. MTG Large Cap 2012, 2015 Consumer Services 

106. Mycronic Mid Cap 2015 Industrials  

107. NAXS Nordic Access Small Cap 2012, 2015 Financials 

108. NCC Large Cap 2012, 2015 Industrials 

109. Nederman Holding Small Cap 2012, 2015 Industrials  

110. Net Insight Mid Cap 2012, 2015 Technology 

111. NetEnt Mid Cap 2012, 2015 Consumer Services 

112. NeuroVive Pharmaceutical Small Cap 2015 Health Care  

113. New Wave Group Mid Cap 2012,2015 Consumer Goods 

114. NIBE Industrier Mid Cap 2012, 2015 Industrials 

115. Nobia Mid Cap 2012, 2015 Consumer Goods 
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116. Nolato Mid Cap 2012, 2015 Industrials 

117. Nordnet Mid Cap 2012, 2015 Financials 

118. NOTE Small Cap 2012, 2015 Industrials 

119. Oasmia Pharmaceutical Small Cap 2012, 2015 Health Care 

120. Odd Molly International Small Cap 2012, 2015 Consumer Goods 

121. Orexo Small Cap 2012, 2015 Health Care 

122. PA Resources Mid Cap 2012 Oil & Gas 

123. Peab Large Cap 2012, 2015 Industrials 

124. Platzer Fastigheter Mid Cap 2015 Financials 

125. Poolia Small Cap 2012, 2015 Industrials 

126. Precise Biometrics Small Cap 2012, 2015 Industrials 

127. Pricer Small Cap 2012, 2015 Industrials  

128. Proact IT Group Small Cap 2012, 2015 Technology 

129. PROBI Small Cap 2012 Health Care  

130. ProfilGruppen Small Cap 2012, 2015 Materials 

131. Ratos Large Cap 2012 Financials 

132. RaySearch Laboratories Small Cap 2012, 2015 Health Care 

133. Recipharm Mid Cap 2015 Health Care  

134. Rederi AB TransAtlantic Small Cap 2012, 2015 Industrials  

135. Rejlers Small Cap 2012, 2015 Industrials 

136. Rezidor Hotel Group Mid Cap 2012, 2015 Consumer Services 

137. RNB Retail and Brands Small Cap 2012, 2015 Consumer Services 

138. Rottneros Small Cap 2012, 2015 Materials 

139. SAAB Large Cap 2012, 2015 Industrials 

140. Sandvik Large Cap 2012, 2015 Industrials 

141. SAS Mid Cap 2012, 2015 Consumer Services 

142. Scandi Standard Mid Cap 2015 Consumer Goods 

143. Scania Large Cap 2012 Industrials 

144. Seamless Distribution Small Cap 2015 Technology 

145. SECTRA Small Cap 2012, 2015 Health Care 

146. Securitas Large Cap 2012, 2015 Industrials 

147. Semcon Small Cap 2012 Industrials 

148. Sensys Traffic/Gatso Small Cap 2012, 2015 Industrials  

149. SinterCast Small Cap 2012, 2015 Industrials 

150. Skanska Large Cap 2012, 2015 Industrials 

151. SKF Large Cap 2012, 2015 Industrials 

152. SkiStar Mid Cap 2012, 2015 Consumer Services 

153. SSAB Large Cap 2012, 2015 Materials 

154. Studsvik Small Cap 2012, 2015 Industrials 
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155. SWECO Mid Cap 2012, 2015 Industrials 

156. Swedish Match Large Cap 2012, 2015 Consumer Goods 

157. Swedish Orphan Biovitrum Mid Cap 2012, 2015 Health Care 

158. Systemair Mid Cap 2012, 2015 Industrials 

159. Tele2 Large Cap 2012, 2015 Telecom 

160. TeliaSonera Large Cap 2012, 2015 Telecom 

161. Tethys Oil Mid Cap 2015 Oil & Gas 

162. Thule Group Large Cap 2015 Consumer Goods 

163. TradeDoubler Mid Cap 2012, 2015 Consumer Goods 

164. Transmode Mid Cap 2012 Technology 

165. Trelleborg Large Cap 2012, 2015 Industrials 

166. VBG GROUP Small Cap 2012, 2015 Consumer Goods 

167. Vitec Software Group Small Cap 2015 Technology 

168. Vitrolife Small Cap 2015 Health Care 

169. Volvo Large Cap 2012, 2015 Industrials 

170. Wallenstam Mid Cap 2012, 2015 Financials 

171. Wihlborgs Fastigheter Mid Cap 2012, 2015 Financials 

172. XANO Industri Small Cap 2012, 2015 Industrials 

173. ÅF Mid Cap 2012, 2015 Industrials 

 

Small Cap: 63 st 

Mid Cap: 67 st 

Large Cap: 43 st 
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Bilaga 2 – Appendix 

Nedanstående appendix från Tagesson et al. (2009) har varit vår inspiration till studiens undersökning.  
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Bilaga 3- Korrelationsmatris 

Korrelationsmatrisen innan variabeln ROE exkluderades.  

 

 

 


