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Problemdiskussion: Företagets behov av legitimitet har i tidigare studier beskrivits som 
en viktig förklarande faktor för innehållet i den frivilliga redovisningen, vilket indikerar att 
företagen behöver information om vad samhället anser vara ett legitimt beteende. Då 
media enligt tidigare studier har visats påverka den allmänna opinionen, bör media också 
kunna utgöra en källa till information om vad samhället anser vara legitimt agerande. 
Företagen skulle således kunna tänkas använda media för att spekulera kring allmänhetens 
åsikter. Detta resonemang leder fram till problemet, att innehållet i den frivilliga 
redovisningen delvis formas utifrån ett behov av legitimitet och att media, som kan hävdas 
påverka vad samhället anser vara legitimt, därför kan påverka innehållet. Således 
motiveras en undersökning av medias eventuella agenda-setting-effekt på den frivilliga 
redovisningen.  
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att förbättra förståelsen för vad företagen väljer att 
redogöra för i sin frivilliga redovisning genom att tillämpa second level agenda-setting 
theory.  
 
Metod: Uppsatsens övergripande forskningsansats är deduktiv. Ett antal 
systemorienterade teorier bedöms kunna bidra till förståelse kring den frivilliga 
redovisningen, liksom teori kring medias agenda-setting-effekt. Utifrån uppsatsens 
teoretiska referensram skapas hypoteser som testas i en kvantitativ innehållsanalys, vilket 
utgör uppsatsens första delstudie. För att bidra med ytterligare förståelse för medias 
agenda-setting-effekt utförs även en kvalitativ innehållsanalys av fallstudiedesign i 
uppsatsens andra delstudie. 
 
Resultat/Slutsatser: De kvantitativa testerna indikerar att media har en effekt på 
innehållet i den frivilliga redovisningen, liksom att det finns skillnader mellan 
tidningstyper avseende hur mycket av medias rapportering som överförs till den frivilliga 
redovisningen. Företagets närhet till slutmarknaden verkar inte påverka medias agenda-
setting-effekt. Förekomsten av en huvudaktör, såsom en NGO, i det mediala innehållet 
kunde inte heller påvisas moderera effekten. Den kvalitativa innehållsanalysen visar på att 
det studerade miljöobjektet, resurseffektivitet, används på ett allmänt sätt av både media 
och företagen. Detta indikerar ett legitimitetsskapande från företagen, vilket 
konceptualiseras som ett fasadbyggarbeteende. Slutsatsen som dras utifrån resultaten är att 
media har en agenda-setting-effekt på redovisningen, men även att olika attribut överförs i 
olika stor grad, liksom att utgivaren av det mediala innehållet påverkar denna effekt. Detta 
tyder på att media har en second level agenda-setting-effekt på den frivilliga 
redovisningen.  
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Background and problem: The company’s need for legitimacy has been described in 
previous studies as an important explanatory factor of voluntary statements, which 
indicates a need for information about society’s perception of a legitimate company 
behaviour. Previous studies have shown that the media influences the public opinion, 
which implies that the media should also be able to serve as a source of information about 
what society regards as legitimate actions. Companies would therefore be tempted to use 
the media to speculate about the public’s views on legitimate behaviour. This reasoning 
unveils an issue: the content of the voluntary statements is partly shaped by the company’s 
need for legitimacy and the media can therefore affect decisions about the content, since it 
can be argued that the media influences what society considers to be a legitimate company 
behaviour. Media's possible agenda-setting effect on voluntary statements therefore needs 
to be investigated further.  
 
Purpose: The purpose of this thesis is to improve the understanding of what companies 
choose to account for in their voluntary reporting. This is attempted by applying second 
level agenda-setting theory. 
 
Method: This thesis takes on an overall deductive research approach. A number of 
system-oriented theories, as well as the agenda-setting theory, is used because of their 
ability to contribute to the understanding of the companies’ voluntary reporting. 
Hypotheses are created based on the thesis’ theoretical framework. These hypotheses are 
then tested in a quantitative content analysis, which forms the thesis’ first substudy. In 
order to provide further understanding about the media's agenda-setting effect, another 
substudy is carried out. This substudy consists of a qualitative content analysis applied to 
case study data. 
 
Results and conclusion: The results of the quantitative substudy indicate that the media 
has an effect on the voluntary statements. The results also show differences between 
newspapers in affecting the agenda-setting effect. The tests couldn’t confirm that close-to-
market companies is affected more than other companies by media’s agenda-setting effect 
and neither did the presence of a main actor such as an NGO seem to moderate the effect. 
The object studied in the qualitative content analysis was used in a very general way by 
both the media and the companies. This indicates a need for the company to express a 
legitimate behaviour, which is conceptualized as a fasadbyggarbeteende. The conclusion 
drawn from the results is that the media has an agenda-setting effect on the voluntary 
statements, but also that various attributes are transmitted to varying degrees. The results 
also indicate a moderating effect of the publisher on the media agenda-setting effect. This 
suggests that the media has a second level agenda-setting effect on the voluntary 
statements. 
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1.	Inledning	
 

Detta kapitel inleds med en kombinerad bakgrund och problemdiskussion, där 

redovisningens användbarhet som kommunikationskanal diskuteras. Diskussionen 

fortsätter med en redogörelse för hur den frivilliga redovisningen kan skapa 

affärsmöjligheter samt att det kan vara ett viktigt legitimeringsverktyg. Medias påverkan 

på den frivilliga redovisningen belyses, vilket sedan mynnar ut i en forskningsfråga. Till 

sist presenteras uppsatsens syfte och övergripande disposition. 
 

	

1.1	Bakgrund	och	problemdiskussion	

Medias roll som agendasättare i samhället har undersökts i ett antal studier sedan 1970-

talet (McCombs, 2004) och dess påverkan på vad allmänheten tycker är viktigt har blivit 

en grund för diskussioner kring masskommunikation (Severin & Tankard JR, 2000). Då 

företagens frivilliga redovisning är ett sätt för företagen att kommunicera ett legitimt 

beteende (Hopwood et al. 2010; Gray et al. 1996) borde redovisningen vara känslig för 

förändringar av vad samhället anser vara acceptabelt. Att det finns ett samband mellan 

medias rapportering och den frivilliga redovisningen blir därför möjligt. Detta avsnitt 

syftar till att visa på problemet i att relationen mellan medias agenda och företagens 

frivilliga redovisning har studerats i allt för liten omfattning. 

  

Frivillig	redovisning	som	kommunikationskanal	

Ett företags värde utgörs idag till stor del av immateriella tillgångar och humankapital, 

faktorer som i begränsad omfattning ska redogöras för i den lagstiftade finansiella 

rapporteringen (Braam & Borghans, 2014; Arvidsson, 2011). Detta har lett till att företag 

frivilligt redovisar ytterligare information, både finansiell och icke-finansiell information, 

för att minska informationsasymmetrin, och därmed agentkostnader, som uppstår mellan 

företaget och dess intressenter (Braam & Borghans, 2014). Den frivilliga redovisningen 

används även som ett bolagsstyrningsverktyg. Eng och Mak (2003) fann att frivillig 

redovisning används som ett substitut för en högre andel oberoende styrelseledamöter som 

ett sätt att övervaka företagsledningen. Arvidsson (2011) argumenterar för att särskilt 

fokus bör läggas på icke-finansiell rapportering, då denna typ av rapportering fångar 

mycket av det värde som de immateriella tillgångarna tillför. Icke-finansiell redovisning 

av exempelvis företagets sociala ansvar (CSR, Corporate Social Responsibility) anses 
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även bidra med en mer informativ och komplett bild av företagets värde (Arvidsson, 

2010). Gray et al. (1996) menar att den icke-finansiella redovisningen karaktäriseras bland 

annat av att företagen redovisar andra händelser än rent ekonomiska och att redovisningen 

är till för andra individer eller grupper än de med rent ekonomiska intressen som 

finansiärer. Företagens påverkan på miljön och samhället i stort har tidigare behandlats 

som externa kostnader utan direkt påverkan på företaget, men är numer en del av 

beslutsprocessen och ligger således till grund för strategiska beslut (Hopwood et al., 

2010). Ett hållbart företagande anses ha tre dimensioner: ekonomisk hållbarhet, social och 

miljömässig hållbarhet (Hopwood et al., 2010), vilket beskrivs som ett triple bottom line-

synsätt (Ahi & Searcy, 2015).  

 

Företagen har i stor utsträckning anammat GRI som ramverk för den frivilliga 

redovisningen (King & Bartels, 2015), men då detta enbart är en guide finns fortfarande 

utrymme för företagsledningen att redogöra för annan information. Den frivilliga 

redovisningen av CSR är alltså ett sätt för företagen att redogöra för ett värdeskapande 

som inte enbart är ekonomiskt, men det blir också en kommunikationskanal till företagets 

intressenter, vars innehåll styrs i stor utsträckning av företaget. Att denna redovisning 

påverkas av andra motiv från företagens sida än att endast redogöra för företagets arbete 

med CSR blir därför troligt. Vidare studier av faktorer som påverkar företagens frivilliga 

redovisning blir därför nödvändiga, då detta ger insikt i företagens kommunikation med 

intressenter och skapar en grund för hur den frivilliga redovisningen bör utvärderas. 

  

Varför	frivillig	redovisning?	

Den frivilliga redovisningen har ansetts vara otillräcklig för att kunna bedöma huruvida 

organisationen är effektiv i sitt hållbarhetsarbete eller ej (Solomon & Solomon, 2006). Tilt 

(1994) visade detta redan i början av 1990-talet då påtryckningsgrupper uppgav att 

organisationers redovisning inom sociala frågor ofta hade låg trovärdighet. En möjlig 

förklaring till detta kan fås ur studier som visar att företag väljer att endast publicera 

positiv information om sitt hållbarhetsarbete och aktivt utelämnar de negativa aspekterna 

(Deegan & Gordon, 1996). Deegan och Rankin’s (1996) studie visade att detta 

utelämnande av information skedde även i de fall företag hade blivit ställda inför rätta på 

grund av negativ miljöpåverkan. Resultaten förklaras med att rapporteringen kring 

miljöfrågor är viktig ur legitimitetssynpunkt och att företagen därför endast rapporterar 
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fördelaktig information om sin miljöpåverkan (Deegan & Rankin, 1996). Den besvärande 

slutsatsen är dock att rapporteringen blir missvisande, vilket blir problematiskt då den 

frivilliga redovisningen har visats vara av vikt för olika intressenters åsikter och beslut om 

ett företag (Deegan & Rankin, 1997; Fayer et al., 2000; Mohd Said, 2013; Mohd Said, 

2015; Solomon & Solomon, 2006). Detta gör studier av motiven bakom den frivilliga 

redovisningen ännu mer angelägna. 

  

Faktorer som påverkar den frivilliga redovisningen kan vara alltifrån olika 

affärsmöjligheter till företagens egenskaper. Som klargjorts ovan värdesätter 

intressenterna företagens redovisning av hållbarhetsfrågor, vilket gör möjligheten till 

ekonomisk vinning för företagen uppenbar. Genom att kommunicera ett legitimt beteende 

kan företagen locka samt behålla kunder såväl som anställda, men den frivilliga 

redovisningen blir också ett verktyg för att hantera ryktesrisker och få tillgång till kapital 

genom investerare. Dessa affärsmöjligheter uppstår då omgivningens ökade krav på ett 

aktivt arbete med hållbarhetsfrågor kräver ett agerande av organisationerna som är i linje 

med dessa normer, vilket således påverkar innehållet i redovisningen. (Hopwood et al. 

2010). Gray et al. (1996) menar dock att enbart anta egenintresse som motiv för 

hållbarhetsredovisning är allt för trivialt och kan inte ensamt förklara variationer mellan 

vad organisationer väljer att delge i sin frivilliga redovisning. Förutom externa faktorer 

såsom påtryckningar från samhället skulle även interna faktorer, såsom 

företagskaraktäristika, kunna påverka hur hållbarhetsredovisningen utformas. Då den 

frivilliga redovisningen kan ses som ett medel för företaget att kommunicera med olika 

intressenter, borde det medföra att företag med olika egenskaper redogör för olika 

områden i sin frivilliga redovisning. Att sådana skillnader finns har bekräftats i ett antal 

olika studier där storlek och branschtillhörighet (Cormier & Magnan 2003; Reverte 2009), 

men även informationskostnader samt regleringar (Cormier & Magnan, 2004) var 

avgörande faktorer för innehållet i hållbarhetsredovisningen. 

 

Teoretiska	förklaringar	

De systembaserade teorierna har visats vara särskilt effektiva för att förklara företagens 

frivilliga redovisning, då dessa teorier fokuserar på samspelet mellan organisationer, 

staten, individer och grupper och hur detta samspel påverkas av information och 

redovisning (Gray et al. 1996). Utgångspunkten för att förklara den frivilliga 
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redovisningen är den breda grundteorin känd som political economy vilket beskrivs som 

“the social, political and economic framework within wich human life takes form” (Gray 

et al., 1996, s 47). Exempel på teorier som härstammar ur denna breda systemteori och 

som redan nämnts är legitimitetsteorin samt intressentteorin, som båda två grundas i 

tanken om att organisationen ska uppfylla ställda krav från omgivningen (Gray et al., 

1996). Även institutionell teori används för att förklara användandet av olika 

redovisningsprinciper då denna teori förklarar hur organisationer formas och agerar för att 

skapa legitimitet (Unerman et al., 2007). Gemensamt för de ovan angivna teorierna är 

deras grundtanke om att organisationen måste vara legitim, vilket innebär ett agerande 

utifrån samhällets accepterade normer och värden. Genom att öppet redovisa företagets 

agerande i olika frågor kommunicerar organisationen med omgivningen som sedan kan 

bedöma om agerandet är legitimt eller ej. Både teori och litteratur diskuterar alltså hur 

företagens behov av legitimitet driver företagen att frivilligt redovisa information om sitt 

ansvarstagande utöver det rent ekonomiska. Litteraturen menar att affärsmöjligheter och 

att företagens inre såväl som yttre faktorer påverkar innehållet i denna redovisning. Dock 

saknas reflektion kring vad företagen uppfattar vara ett legitimt agerande och hur de får 

information om detta. Hur förmedlas allmänhetens åsikter om vad som krävs av företagen 

för att uppfylla det sociala kontraktet? Genom att undersöka detta kan 

legitimitetsargumentet för företagens frivilliga redovisning utvecklas och ges mer 

substans, vilket blir avgörande för att nå full förståelse för motiven bakom frivillig 

redovisning och vad företagen väljer att kommunicera i denna. 

 

Massmedias	påverkan	på	den	frivilliga	redovisningen	

För att bidra med ytterligare förståelse till vad företag väljer att delge i sin frivilliga 

redovisning har forskare undersökt massmedias påverkan. Att massmedia är inflytelserik 

som social domare i samhället beror till stor del på makten att hänga ut personer eller 

organisationer som på något sätt brutit mot det sociala kontraktet (Jansson, 2013) och 

studier har visat att det finns ett samband mellan massmedia och hållbarhetsredovisningen. 

Dessa studier har dock främst utgått ifrån kvantitativa mått: hur omfattningen av företagets 

synlighet i media påverkar omfattningen av företagets frivilliga redovisning. Exempelvis 

fann Reverte (2009) ett positivt samband mellan företags medieexponering och hur 

företagens arbete med hållbarhetsfrågor rankades, vilket indikerar att större exponering i 

media kräver en mer utförlig hållbarhetsredovisning. Även Cormier och Magnan (2003) 
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upptäckte ett positivt samband mellan företagets redovisning kring miljöfrågor och 

företagets synlighet i media. I dessa studier har media endast diskuterats som en 

påverkande faktor i kvantitativa mått och ingen vikt har lagts vid huruvida innehållet i 

massmedias publikationer påverkar innehållet i den frivilliga redovisningen. Dessa studier 

har också begränsats till att studera medieexponeringen för specifika företag, inte 

massmedias övervakning generellt. Som synes finns ett kunskapsgap som bör fyllas. Hur 

påverkas egentligen innehållet i den frivilliga redovisningen av medias totala rapportering 

av en viss fråga? Genom att fylla detta kunskapsgap skapas kompletterande kunskap om 

legitimitetsbehovet hos företagen, som ovan konstaterats vara viktig för att förstå 

företagens frivilliga redovisning. En ökad kunskap om vad organisationer väljer att skriva 

om i sin frivilliga redovisning och varför, ger också användarna möjlighet att ställa sig mer 

kritiska till vad som står där och ställa krav på företagen att redovisa det som faktiskt är av 

vikt. 

 

Media	som	agendasättare	

Att medias rapportering påverkar den allmänna opinionen började diskuteras redan på 

1920-talet av Walter Lippman (1922/2007), vilket under 1970-talet utvecklades till en 

teori som fick namnet agenda-setting theory (McCombs & Shaw, 1972). Grundtanken 

inom teorin är att de ämnen som är mest framträdande i media också blir de ämnen som 

över tid anses viktiga hos allmänheten, vilket kan beskrivas som att media sätter 

allmänhetens agenda (McCombs, 2004). Agenda-setting theory kan appliceras på många 

olika områden (McCombs, 2004), vilket utförda studier visar: Carroll och McCombs 

(2003) undersöker effekter på företags rykten när de utsatts för medieexponering; Hester 

och Gibson (2003) studerar hur ekonominyheternas framtoning påverkat den allmänna 

opinionen om landets ekonomi; Lee Hunter et al. (2013) tillämpar agenda-setting theory 

på media som kontrolleras av intressentgrupper, såsom Greenpeace och 

Världsnaturfonden, i en fallstudie på hur medias respons till BP's motto Beyond Petroleum 

påverkat BP. Även Jonsson och Buhr (2011) tar hjälp av agenda-setting theory när de 

undersöker hur aktiefonder påverkas under perioder då affärspressen publicerar negativa 

rapporter om aktiefondernas avgifter. Agenda-setting theory har således visats vara 

användbar för att förklara medias påverkan på allmänhetens åsikter och därför också på 

företagens existens. Detta tyder på att teorin även kan vara viktig för att nå en djupare 

förståelse för företagens frivilliga redovisning. 
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Agenda-setting theory kompletterar och är kompatibel med många andra idéer inom 

samhällsvetenskaplig forskning, vilket har lett till en ständig utveckling sedan 1970-talet 

(McCombs, 2004). Teorin har gått från att endast bestå av en grundidé till att omfatta flera 

olika nivåer av agenda-setting1. Den första nivån, first level agenda-setting, har beskrivits 

ovan och innebär att ju mer framträdande ett ämne är i media, desto mer framträdande blir 

dessa hos allmänheten. Den andra nivån, second level agenda-setting, innebär att ju mer 

framträdande vissa specifika attribut hos ett visst objekt är i medias agenda, desto mer 

framträdande blir dessa attribut i allmänhetens agenda. Detta kan exemplifieras genom att 

beskriva politiker som objekt på medias agenda. Second level agenda-setting skulle 

innebära att politikernas olika egenskaper är de attribut som formar medias bild av 

kandidaten. (Carroll & McCombs, 2003). Politikernas attribut blir då olika framträdande i 

media och därför olika framträdande hos allmänheten; media har alltså påverkat vad 

allmänheten tänker om en viss politiker och inte bara det faktum att allmänheten tänker på 

en viss politiker. Genom att använda second level agenda-setting ges möjlighet till en 

djupare analys av medias effekt som agendasättare än vad som är möjligt med enbart first 

level agenda-setting: media påverkar inte bara vilka frågor som allmänheten anser vara 

viktiga, utan även vad allmänheten anser om dessa frågor.  

 

Insikterna från agenda-setting theory ger medias roll som social domare (Bednar, 2012) en 

vidare mening: media sätter agendan för vad som anses vara legitimt beteende i samhället 

och således vad intressenter förväntar sig av företagets redovisning i hållbarhetsfrågor. 

Trots detta har agenda-setting theory använts i väldigt begränsad omfattning för att studera 

relationen mellan medias rapportering och innehållet i organisationers frivilliga 

redovisning. Ett undantag är Brown och Deegan’s (1998) studie från sent 1990-tal, där de 

fann stöd för sina hypoteser grundade på legitimitetsteori och agenda-setting theory; ju 

mer respektive mindre negativ medial uppmärksamhet kring miljörelaterad påverkan från 

en specifik industri, desto mer respektive mindre miljörelaterad information redovisade 

företagen inom denna industri. Brown och Deegan (1998) behandlar således enbart hur 

omfattningen av medias rapportering påverkar omfattningen av den frivilliga 

redovisningen. En senare studie utförd av Pollach (2014) utvidgar användandet av agenda-

                                                
1 1. ”First level agenda setting” 2. “Second level agenda setting” 3. ”Network agenda setting” (“third level 
agenda-setting”), 4. ”The concept of need for orientation”, 5. ”Consequences of agenda setting”, 6. ”Origins 
of the media agenda”, 7. ”Agendamelding”, se McCombs, Shaw & Weaver (2014, s.782). 
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setting theory genom att undersöka hur olika miljörelaterade ämnen i media påverkar i 

vilken omfattning företagen inkluderar dessa frågor i sin miljöredovisning. Resultaten från 

Pollach’s (2014) studie visade att det fanns ett samband och att media således påverkar 

vad företagen väljer att skriva om i sin miljörapportering. Den här uppsatsen skiljer sig 

från Brown och Deegan’s (1998) studie då den avser undersöka hur innehållet i den 

frivilliga redovisningen, inte enbart omfattningen av denna, påverkas av media. 

Uppsatsens ansats liknar den Pollach (2014) antog, där utgångspunkten var att enbart 

studera om en överföring av medias agenda förekom. Pollach’s (2014) tillvägagångssätt 

fångade dock inte hur olika bakomliggande faktorer, exempelvis medias och företagens 

olika karaktärsdrag, styr överföringen. Således kan inte hela bilden av medias agenda-

setting-effekt fångas. Denna uppsats utvecklar Pollach’s (2014) ansats genom att ta hänsyn 

till dessa olika faktorer samt undersöka hur dessa modererar medias agenda-setting-effekt 

och således innehållet i den frivilliga redovisningen. 

  

Studiens	relevans	

Studier kring överföringen av innehållet i media till innehållet i den frivilliga 

redovisningen är väldigt få. Detta blir problematiskt då både teori och litteratur tyder på att 

medias rapportering kan ha påverkan på de legitimitetskrav som företag måste förhålla sig 

till, vilka i sin tur till stor del formar den frivilliga redovisningen. Denna studie använder 

därför second level agenda-setting theory för att undersöka hur media påverkar företagens 

frivilliga redovisning, vilket sker genom att studera hur olika attribut i medias rapportering 

påverkar förekomsten av dessa attribut i den frivilliga redovisningen. På detta sätt kan 

förståelsen för valet av innehåll i den frivilliga redovisningen förbättras, vilket ger studien 

praktisk relevans då en sådan förståelse är av vikt för att kunna göra en korrekt utvärdering 

av den frivilliga redovisningen. Detta skapar möjlighet för läsaren att ställa sig mer kritisk 

till vad som står där och ställa krav på att redovisa det som faktiskt är av vikt. Uppsatsens 

applicering av second level agenda-setting theory innebär att fokus läggs på innehållet i 

den frivilliga redovisningen, det vill säga vilka områden företagen uttalar sig kring, 

snarare än omfattningen av denna redovisning. Därmed sker ett bidrag till tidigare 

forskning kring medias påverkan på den frivilliga redovisningen, som till stor del har 

fokuserat på förändring i mängden frivillig redovisning (Reverte 2009; Cormier & 

Magnan 2003). 
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Studien bidrar även med teoretisk relevans då tidigare studier av medias agenda-setting-

effekt på den frivilliga redovisningen är relativt få2. Genom att studera hur agenda-setting 

theory kan användas på områden där allmänhetens agenda inte är slutpunkten, utan i sin 

tur påverkar en tredje part, kan denna studie bli en början till ett nytt sätt att använda 

agenda-setting theory. Studien bidrar även med utförligare kunskap kring den existerande 

legitimitetsteorin på ett generellt plan, inte enbart som förklaring till redovisningsval, då 

studien undersöker hur företag känner av vad samhället anser vara ett legitimt beteende. 

Detta ger en ytterligare dimension till legitimitetsteorin och dess förklaring till varför 

företag agerar som de gör för att uppfylla samhällskontraktet. 

 

1.2	Forskningsfråga	

Har media en second level agenda-setting-effekt på företagens frivilliga redovisning? 

 

1.3	Syfte		

Syftet med denna uppsats är att förbättra förståelsen för vad företagen väljer att redogöra 

för i sin frivilliga redovisning genom att tillämpa second level agenda-setting theory. Detta 

för att en ökad förståelse underlättar för läsaren av den frivilliga redovisningen att göra en 

mer korrekt bedömning och således på ett bättre sätt använda den frivilliga redovisningen 

som beslutsunderlag. I användandet av agenda-setting theory berörs även hur företag 

känner av vad samhället anser vara ett legitimt beteende, vilket möjliggör ett bidrag till 

den existerande legitimitetsteorin. 

	

 

	 	

                                                
2 Se t ex Brown och Deegan (1998) samt Pollach (2014). 



 14 

1.4	Disposition	

Kap	1.	Inledning	
Detta kapitel består av en kombinerad bakgrund och problemdiskussion, som avslutas 

med en presentation av uppsatsens syfte och övergripande disposition. 
 

Kap	2.	Uppsatsens	metod	
I detta kapitel diskuteras uppsatsens teoretiska grund och alternativa teorival. Uppsatsens 

deduktiva ansats motiveras och en tvådelad studiedesign presenteras. 
 

Kap	3.	Teoretisk	referensram	

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram som baseras på agenda-

setting theory samt legitimitets- och intressentteorin. Detta resulterar i uppsatsens 

triangelformade teoretiska modell. För att ytterligare underbygga den teoretiska modellen 

diskuteras även relevant litteratur på området.  
 

Kap	4.	Hypotesformulering	

I detta kapitel härleds och formuleras fyra hypoteser, varav den första är ett antagande 

om ett grundläggande samband mellan media och den frivilliga redovisningen. De tre 

resterande hypoteserna gör antaganden om olika faktorer som modererar det 

grundläggande sambandet. Hypoteserna sammanfattas i en figur.  
 

Kap	5.	Övergripande	empirisk	studiedesign	

Detta kapitel syftar till att ge en introduktion till de empiriska metoderna, som beskrivs i 

kapitel sex och kapitel åtta. Uppsatsens tvådelade studiedesign med användandet av en 

kvantitativ såväl som en kvalitativ undersökning motiveras och förklaras. 
 

Kap	6.	Kvantitativ	metod	

I detta kapitel förklaras användandet av innehållsanalyser i den kvantitativa studien. 

Kapitlet ger även en beskrivning över studiens variabler och hur dessa blir mätbara samt 

en avslutning med ett resonemang kring metodens tillförlitlighet.  
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Kap	7.	Kvantitativt	resultat	och	analys	

I detta kapitel presenteras resultaten av de univariata, bivariata och multivariata testerna. 

Genom hela kapitlet sker analysen i samband med resultatpresentationen, vilket sedan 

rundas av i en sammanfattande avslutning. 
 

Kap	8.	Kvalitativ	metod	

I detta kapitel förklaras användandet av innehållsanalyser i den kvalitativa studien. 

Undersökningens datainsamlings- och analysverktyg, en kodningsram, presenteras och 

ett resonemang förs kring metodens tillförlitlighet. 
	

Kap	9.	Kvalitativt	resultat	och	analys	

I detta kapitel presenteras resultat och analys för den kvalitativa studien. Kapitlet består 

av årsindelade redogörelser för utfallet av innehållsanalyserna som sammanfattas i ett 

avslutande avsnitt. 
 

Kap	10.	Diskussion	

I detta kapitel diskuteras resultaten från de två delstudierna i förhållande till varandra 

såväl som till den teoretiska referensramen. Även ett kritiskt resonemang förs kring 

studiens begränsningar. 

 

Kap	11.	Avslutning	

I det avslutande kapitlet presenteras en slutsats samt praktiska och teoretiska 

implikationer. Avslutningsvis ges förslag på hur vidare studier kan utveckla vetandet 

kring medias påverkan på den frivilliga redovisningen.  
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2.	Uppsatsens	metod	
 

I detta kapitel presenteras och motiveras uppsatsens teoretiska grund. Denna utgörs av en 

kombination av teorier som använts vid tidigare studier av den frivilliga redovisningen 

respektive medias påverkan på den allmänna opinionen. En diskussion förs även kring 

alternativa teorival. Uppsatsens deduktiva ansats motiveras och en tvådelad studiedesign 

presenteras.  
 

 

2.1	Teorival	

Denna studie grundas i ett antal teorier som tillsammans bildar en gemensam teoretisk 

utgångspunkt. Istället för att ställa teorierna mot varandra och diskutera hur de var för sig 

kan förklara medias effekt på den frivilliga redovisningen, används de istället som en 

integrerad modell. Då denna studie delvis syftar till att förklara innehållet i företagens 

frivilliga redovisning utgör ett antal teorier på detta område grunden för den gemensamma 

utgångspunkten. Legitimitetsteorin används för att förklara innehållet i redovisningen 

utifrån företagens behov av legitimitet (Unerman et al., 2007), vilket ger allmänheten makt 

över företagen i rollen som social domare (Bednar, 2012). Intressentteorin går hand i hand 

med legitimitetsteorin, men istället för allmänheten som en grupp är det enskilda 

intressenter som sätter sin bedömning på företaget och avgör vad som är legitimt beteende. 

Intressentteorin överlappar legitimitetsteorin till stor del, men förutom utgångspunkten att 

legitimitet är avgörande för företaget, är även insikten om att olika intressenter utövar 

olika stor makt grundläggande. Ju viktigare en intressent är för organisationen, desto mer 

kraft läggs på att hantera denna relation. (Gray et al. 1996). Mitchell et al. (1997) menar 

att intressentens betydelse beror på följande faktorer: intressentens makt att påverka 

företaget, legitimiteten i intressentens relation till företaget och hur brådskande 

intressentens anspråk på företaget är. Beroende på företagsledarens uppfattning om 

intressentens innehav av dessa tre faktorer, blir intressenten mer eller mindre framträdande 

hos företagsledaren och ges därmed mer eller mindre uppmärksamhet. Ett 

intressentteoretiskt perspektiv ger således möjligheten att utforska hur olika intressenter 

har olika inflytande över företaget och hur medias agenda-setting-effekt på den frivilliga 

redovisningen således varierar beroende på vilken intressentgrupp som företaget anser 

vara viktigast. Användandet av intressentteorin ger även möjlighet att belysa hur 
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företagets behov av legitimitet varierar mellan olika intressentgrupper, varför denna teori 

blir givande för den kommande analysen.  

 

Legitimitetsteorin och intressentteorin förklarar samhällets påverkan på företaget, vilket 

motiverar användandet av vår huvudteori: agenda-setting theory. Denna 

kommunikationsteori förklarar hur medias agenda påverkar allmänhetens åsikter och 

således vad som anses vara legitimt beteende. Agenda-setting theory har använts för 

studier av medias agenda-setting-effekt på allmänhetens åsikter om bland annat politiker 

(McCombs, 2004) och företag (Fredriksson & Grafström, 2011). Att media har en agenda-

setting-effekt är således inget nytt fenomen och har blivit bekräftat inom olika områden. 

Agenda-setting theory visar att media har en stark påverkan på vad samhället anser är 

legitimt och kan därför bidra med en förklaring till innehållet i den frivilliga 

redovisningen. Genom en inriktning på second level agenda-setting kan vi utöka 

förståelsen för medias agenda-setting-effekt från att endast omfatta hur media påverkar 

mängden frivilligt redovisad information till att även undersöka hur specifika attribut inom 

miljöfrågan överförs från media till den frivilliga redovisningen.  

 

Valet av teori har även inneburit att välja bort andra alternativa teorier. Positive 

accounting theory använder agentteorin för att förklara företagsledningens beslut kring 

redovisning. Utifrån agentteorin blir redovisning nödvändigt för att agenten ska kunna 

försäkra principalen om att agentens egenintresse inte hindrar agenten från att arbeta för 

principalens bästa. (Watts & Zimmerman, 1986). Då denna teori utgår från relationen 

mellan endast två aktörer, agent och principal, blir inte denna teori optimal för att förstå 

organisationers interaktion med samhället. Som diskuterats tidigare kan 

hållbarhetsredovisningen ses som en kommunikationskanal till företagets intressenter 

(Lodhia, 2014), vilket antyder att en systembaserad teoretisk utgångspunkt, som beskrivits 

ovan utifrån legitimitetsteorin och intressentteorin, på ett bättre sätt kan förklara företagets 

frivilliga redovisning. Utifrån dessa teorier kan organisationer ses som en del av 

samhällssystemet, vars påverkan i form av kulturella normer, ritualer och symboler formar 

företagets grundförutsättningar (Suchman, 1995). De systembaserade teorierna fungerar 

också väl att integrera med teorin om medias agenda-setting-effekt, då denna utgår från 

medias påverkan på allmänhetens åsikter (McCombs, 2004) och således de kulturella 

mönstren i samhället. Eftersom denna uppsats ämnar studera just medias påverkan på 

företagens frivilliga redovisning, blir de systembaserade teorierna mest lämpade för detta, 
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i kombination med agenda-setting theory. Agentteorin (Fama, 1980) skulle passa bättre 

vid studier av den frivilliga redovisningen ur ett annat perspektiv, exempelvis hur ägarnas 

inställning till företagets hållbarhetsansvar tar sig uttryck i den frivilliga redovisningen. Då 

skulle logiken i agent-principal-förhållandet kanske kunna bidra med förklaringar i större 

utsträckning än de systembaserade teorierna.  

 

Förutom legitimitets- och intressentteorin används även institutionell teori för att förklara 

företagens frivilligt redovisade information. Denna teori utgår i likhet med de andra två 

från organisationen som en del i samhällssystemet och förklarar exempelvis hur 

isomorfism kan leda till likheter i den frivilliga redovisningen mellan företag. (Unerman et 

al., 2007). Institutionell teori kommer dock inte användas, då likheter mellan företag inte 

avses undersökas i denna studie. Möjligheten att likheter mellan företagens frivilliga 

redovisning uppstår på grund av isomorfism är inte centralt för denna studie, då det är 

effekten av medias agendasättande som avses undersökas. Huruvida det uppstår likheter 

mellan företagen på grund av institutionell press är därför inte av vikt, då medias agenda-

setting-effekt ändå kan undersökas och fastställas.  

 

2.2	Forskningsansats	

Denna studie utgår från ett deduktivt förfarande3 där befintlig teori kring agenda-setting 

och legitimitet används för att förutse de empiriska utfallen. Dessa prediktioner framstår i 

form av hypoteser där antaganden gjorts från teoretisk grund. För att undersöka om 

prediktionerna stämmer eller om teorin bör ifrågasättas testas hypoteserna mot empiriskt 

material som samlats in. Ett alternativ till detta tillvägagångssätt är induktion, där den 

empiriska undersökningen blir grunden för att ta fram teori (Bryman & Bell 2005). 

Induktion skulle kunna tillämpas på denna studie, då antalet agenda-setting-studier som 

utförts på frivillig redovisning är få och området för denna studie därmed kan anses som 

relativt outforskat. Induktion väljs dock bort då det redan finns väsentlig teori om medias 

påverkan på allmänheten som med fördel kan appliceras på den frivilliga redovisningen. 

Användandet av dessa teorier ger studien större trovärdighet, då de tidigare har använts 

med framgång för att förklara liknande samband. Ett deduktivt tillvägagångssätt med 

applicering av dessa teorier blir därför lämpligt för att uppnå uppsatsens syfte: att förbättra 

                                                
3 Se t ex Bryman och Bell (2005) för djupare beskrivning av en deduktiv ansats. 
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förståelsen för vad företagen väljer att redogöra för i sin frivilliga redovisning genom att 

tillämpa second level agenda-setting theory.  

 

För att få en så tydlig och komplett bild som möjligt av effekterna från överföringen 

mellan media och den frivilliga redovisningen har denna studie delats in i två delar. Den 

första delen består av en hypotestestning vars syfte är att bidra med förståelse för olika 

faktorer som kan påverka överföringen mellan media och den frivilliga redovisningen. 

Den andra delen utvecklar studien genom en djupare undersökning av ett fall, vilket syftar 

till att granska effekten av medias agendasättande och blir således en beskrivande 

komplettering till den första delstudien, då den ger möjlighet att studera hur kontexten för 

det studerade fallet överförs från media till den frivilliga redovisningen. Genom att 

använda två studier som på olika sätt undersöker second level agenda-setting kan vi bättre 

uppnå uppsatsens övergripande syfte, att förbättra förståelsen för vad företagen väljer att 

redogöra för i sin frivilliga redovisning genom att tillämpa second level agenda-setting 

theory.  

 

Då den andra delstudien delvis utgår från den första delstudiens resultat, finns risk för att 

eventuella mätfel och andra brister i den första delstudien påverkar resultatet i den andra 

delstudien så att detta blir missvisande. Då ambitionen är att skapa en stabil och 

genomarbetad metod för båda studierna, anses detta minimera risken för eventuella 

felaktigheter. Fördelarna med att använda två kompletterande studier anses därtill 

överväga de eventuella riskerna. 
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3.	Teoretisk	referensram	
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska grund. Denna baseras på agenda-setting 

theory, vilken integreras i de systemorienterade teorierna political economy theory samt 

legitimitets- och intressentteorin. Detta resulterar i uppsatsens triangelformade teoretiska 

modell. För att ytterligare underbygga den teoretiska modellen diskuteras även relevant 

litteratur på området. Till sist rundas kapitlet av med en sammanfattning. 
 

 

3.1	Introduktion	

Detta kapitel består av fem avsnitt som tillsammans syftar till att ge en introduktion till de 

teorier som används, men även att ge en inblick i tidigare forskning som är relevant för 

uppsatsens syfte. I det första avsnittet ges en kortare beskrivning av de systemorienterade 

teorierna political economy theory, legitimitetsteorin och intressentteorin, vilka ofta 

används för att förklara den frivilliga redovisningen (Gray et al., 1996). Företaget som del 

av ett sammanhang introduceras, vilket är grundläggande för den kommande teoretiska 

modellen. I nästa avsnitt presenteras idén om agenda-setting, uppsatsens andra teoretiska 

grundpelare, som innebär att media genom sin rapportering påverkar den allmänna 

opinionen (McCombs, 2004). Denna grundtanke kompletteras med second level agenda-

setting, en inriktning inom teorin som förklarar hur medias agenda-setting-effekt påverkas 

beroende på hur innehållet framställs i media med hjälp av kognitiva och affektiva attribut 

(Hester & Gibson, 2003). De olika attributen påverkar hur framträdande ämnet som media 

skriver om blir hos allmänheten. I det tredje avsnittet kopplas de systemorienterade 

teorierna samman med agenda-setting theory, vilket mynnar ut i en triangelformad 

teoretisk modell. Modellen skapas genom att koppla ihop företagens behov av legitimitet 

från omgivningen med medias agenda-setting-effekt på allmänheten och därmed vad som 

anses vara ett legitimt beteende av företagen. En andrahandseffekt uppstår då företagen, 

genom att studera media, spekulerar i vilka ämnen som är framträdande hos allmänheten 

och som därför borde beröras i den frivilliga redovisningen.  

 

Avsnitt fyra är en litteraturgenomgång som syftar till att ge empirisk tyngd till den 

teoretiska modellen. Genom att belysa studier som visar på att den frivilliga redovisningen 

används till bland annat marknadsföring (Brønn, 2014) och greenwash, vilseledande 

kommunikation kring miljöfrågor (Lyon & Montgomery, 2015), förstärks antagandet om 
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att företagen i många fall använder den frivilliga redovisningen för att kommunicera ett 

legitimt beteende. Detta visar på företagens behov av en informationskälla för att veta vad 

de bör kommunicera, vilket också stärker antagandet om att företagen studerar media. I 

avsnittet därefter redogörs för relationen mellan media och näringslivet för att belysa 

medias inflytande över företagen. I dagsläget förväntas företagsledare inte bara kunna 

hantera media på ett hjälpligt sätt, utan även ha en god relation med journalistkåren 

(Petrelius, 2007). Det är numera också vanligt att före detta journalister arbetar på 

företagens kommunikationsavdelningar (Grafström & Pallas 2007, se Fredriksson & 

Grafström, 2011). Forskningen tyder således på att media har makt över företagen, men 

även att företagen har kunskaper om hur mediakarusellen fungerar och hur man bör 

interagera med media. Avsnittet rundas av med en diskussion kring hur tonen i medias 

rapportering kan påverka agenda-setting-effekten. Detta blir av vikt då information om 

negativ utveckling fångar vår uppmärksamhet i större grad än information om positiv 

utveckling (Sheafer, 2007). Således borde den negativa informationen bli mer 

framträdande hos allmänheten och därmed ge en större agenda-setting-effekt. I det sjätte 

och avslutande avsnittet sammanfattas den presenterade teorin och litteraturen samt 

relationen dem emellan, vilken är grunden för uppsatsens teoretiska modell. Tankegången 

mynnar ut i en övergripande proposition om att innehållet i media överförs till innehållet i 

den frivilliga redovisningen.  

 

3.2	Systemorienterade	teorier	

Political	economy	theory	

Som nämnts tidigare är en vanlig utgångspunkt för att förklara den frivilliga redovisningen 

den breda grundteorin känd som political economy, vilket beskrivs som “the social, 

political and economic framework within wich human life takes form” (Gray et al., 1996, s 

47). Genom att anta ett perspektiv som inte behandlar samhälle, politik och ekonomi som 

separerade från varandra, kan en vidare analys ske av olika sociala faktorer som påverkar 

organisationens agerande och vilken information som redovisas i 

hållbarhetsredovisningen. Political economy kan delas in i två grenar, classical och 

bourgeois. Medan classical political economy ser strukturella konflikter, ojämlikhet och 

statens roll som centrala för analysen, tar bourgeois political economy detta för givet och 

fokuserar istället på interaktioner mellan olika grupper i samhället. (Gray et al., 1996). Det 

pluralistiska synsätt som antas inom bourgeois political economy innebär ett antagande om 
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att många olika klasser av intressenter har makt att påverka beslut som tas av företag, 

regeringen och andra aktörer (Puxty, 1991 se Deegan & Unerman, 2011). Det är också ur 

denna gren som legitimitetsteori samt intressentteori har sina ursprung: ingen av dessa två 

teorier tar hänsyn till klasstrukturer eller eventuella kamper i samhället (Deegan & 

Unerman, 2011). Genom att anta ett teoretiskt perspektiv där företaget är en del av 

samhället, ges goda förutsättningar för att skapa ytterligare förståelse för den 

kommunikationskanal (Lodhia 2014) som den frivilliga redovisningen har visats vara. 

 

Legitimitetsteori	och	intressentteori	

Legitimitetsteorin utgår från att organisationer ständigt söker legitimitet från samhället 

eftersom det enligt teorin inte är möjligt för en organisation att fortsätta bedriva sin 

verksamhet utan sådan legitimitet. Genom att skapa en uppfattning, hos allmänheten, om 

att organisationernas aktiviteter verkar inom de gränser och normer som finns i samhället, 

anses organisationen vara legitim. (Gray et al., 1996).  Dessa gränser och normer förändras 

över tiden, vilket gör att organisationerna måste vara mottagliga för sin omgivning och 

anpassa sig efter dessa förändringar för att inte mista legitimiteten (Lindblom, 1993 se 

Deegan & Unerman, 2011). För att skapa eller behålla legitimitet är det inte 

organisationens faktiska handlingar som är viktiga, utan det är allmänhetens uppfattning 

om organisationens handlingar som formar legitimitet (Suchman, 1995). Det är därför 

viktigt att organisationen utger den information som allmänheten önskar, då brister i denna 

kommunikation kan leda till att samhällets uppfattning om organisationens agerande inte 

stämmer överens med samhällets förväntningar på organisationen. Ett så kallat 

legitimitetsgap uppstår då. (Lindblom, 1993 se Deegan & Unerman, 2011). Även inom 

intressentteorin är det en vital förutsättning att företaget anses som legitimt, men istället 

för allmänheten är det intressenterna som sätter sin bedömning på företaget. Den gren 

inom intressentteorin som kallas managerial branch gör en ansats att förklara hur 

förväntningarna från olika grupper av intressenter tas olika stor hänsyn till av 

organisationen, och således har olika stor påverkan på organisationen. (Gray et al., 1996). 

 

Organisationers behov av legitimitet, både från samhället i stort och från specifika 

intressenter, ställer höga krav på företagen att kommunicera ett agerande som är i enlighet 

med omgivningens förväntningar (Gray et al., 1996). Att anta ett legitimitets- och 

intressentteoretiskt perspektiv blir därför grundläggande vid studier av företagens frivilliga 
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redovisning, då denna, som nämnts tidigare, är en kommunikationskanal (Lodhia 2014). 

Att utgå från att den frivilliga redovisningen används för att legitimera organisationen 

känns därför naturligt. 

 

3.3	Agenda-setting		

Agenda-setting har varit ett centralt koncept inom kommunikationsteori i drygt 40 år 

(Severin & Tankard JR, 2000), men grunden för agenda-setting, att medias agenda 

överförs till allmänhetens agenda, har funnits längre än så. Walter Lippmann (1922/2007) 

presenterade redan på 1920-talet idén om att människor lever i en alternativ verklighet 

som skapas av massmedia. Lippmann (1922/2007) menade att människor agerar baserat på 

information som de själva skapat eller som ges till dem, inte på absolut säker vetskap 

eftersom den sanna verkligheten är för stor och komplex för en människa att ta in. 

Massmedia blir då en viktig informationsförmedlare genom att dess aktörer väljer vilka 

händelser och problem som ska skrivas om samt hur mycket som ska skrivas (McCombs, 

2004). 

 

Genom åren har teorin om agenda-setting utvecklats från ett påstående att media påverkar 

vad människor tänker på till att idag innefatta sju olika områden som förklarar olika 

aspekter av agenda-setting (McCombs, Shaw & Weaver, 2014). Av dessa områden blir de 

två första4 intressanta för denna studie. Det första området som även är grunden för teorin 

kallas first level agenda-setting och behandlar hur de frågor som lyfts fram i media blir 

framstående i medvetandet hos allmänheten. Det förklaras att ju mer framstående en fråga 

är i media desto mer framstående blir den i allmänhetens åsikter och på så sätt överförs 

innehållet i medias agenda till allmänhetens agenda. First level agenda-setting fokuserar 

således på hur olika frågor får olika mycket uppmärksamhet, medan second level agenda-

setting, det andra området, snarare handlar om hur de olika frågornas attribut får olika 

mycket uppmärksamhet. Second level agenda-setting handlar alltså om medias påverkan 

på allmänhetens förståelse i olika frågor och kan således förklara hur media kan påverka 

hur allmänheten tänker i en fråga, inte bara att de tänker på denna fråga. (McCombs, 

2004). 

 

                                                
4 Övriga är: 3. ”Network agenda setting” (third level agenda-setting), 4. ”The concept of need for orientation”, 5. 
”Consequences of agenda setting”, 6. ”Origins of the media agenda”, 7. ”Agendamelding”, se McCombs, Shaw & Weaver 
(2014, s.782). 
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Ett annat namn för second level agenda-setting är attribute agenda-setting, just eftersom 

den går närmare in på medias agenda genom att fokusera på attributen i frågorna. Inom 

ramarna för second level agenda-setting finns det två olika kategorier av attribut, kognitiva 

och affektiva. Kognitiva attribut syftar på information som kan kopplas till en specifik 

fråga som framgår i medias rapportering. Ett exempel på detta är då media rapporterar om 

en specifik politiker och dennes inställning till en samhällsfråga. Detta skapar en 

association mellan politikern och samhällsfrågan som överförs till publiken och när 

publiken sedan hör politikerns namn kommer de att tänka på den specifika frågan. Den 

andra kategorin av attribut, som benämns affektiva, framhäver istället tonen i en fråga. 

Sådana attribut kan beskrivas som positiva, negativa eller neutrala. I exemplet ovan skulle 

detta innebära att en positiv rapportering om politikerns koppling till samhällsfrågan 

skapar en positiv association hos publiken. (Hester & Gibson, 2003). För second level 

agenda-setting theory är även tanken om att vissa attribut verkar som särskilt övertygande 

argument central. Dessa attribut gör objektet ifråga, exempelvis en person eller en viss 

fråga, särskilt framträdande hos allmänheten. (McCombs, 2004). 

 

Vissa attribut blir alltså mer framträdande än andra i nyheterna och påverkar således 

allmänhetens diskussioner om de aktuella frågorna. Dessutom ändras ofta de viktiga 

attributen för en fråga efter en tid. Second level agenda-setting blir därför viktig för att 

utöka förståelsen för hur nyhetsmedia formar den allmänna opinionen kring dagens frågor.  

 

3.4	Integrerad	teoretisk	modell	

Legitimitetsteorin och intressentteorin är båda teorier som vill ge en förklaring till 

företagsledares motivation till att redovisa frivillig information som ej krävs av lagen 

(Unerman et al., 2007). Legitimitetsteorin föreslår att företagen inte kan bedriva sin 

verksamhet om de inte anses legitima av allmänheten. Intressentteorin hävdar däremot att 

det är intressenterna som ger legitimiteten och därmed avgör om företaget kan fortsätta 

med sin verksamhet. För att få legitimitet från både intressenter och allmänheten används 

den frivilliga redovisningen som ett medel för företagsledningen att kommunicera med 

allmänheten såväl som sina intressenter. (Gray et al., 1996). Detta indikerar att företagen 

behöver en informationskälla för att få reda på vad samhället anser vara ett legitimt 

agerande, vilket motiverar användandet av agenda-setting theory. Denna teori hävdar att 

media påverkar allmänhetens tankar både gällande vad de tänker på och hur de tänker 
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kring detta (McCombs, 2004), vilket motiverar företagen till att använda just media för att 

spekulera kring allmänhetens uppfattningar. Därmed kan agenda-setting theory ge en 

förklaring till vilken information som förekommer i den frivilliga redovisningen. Medias 

eventuella påverkan på den frivilliga redovisningen skulle därför kunna beskrivas som en 

andrahandseffekt, då överföringen av medias agenda till företagens frivilliga redovisning 

sker indirekt, genom allmänheten. Sambandet mellan teorierna och andrahandseffekten 

illustreras i figur 1. 

 

 

                          
																																							Figur	1:	Uppsatsens	teoretiska	modell.	
 

3.5	Frivillig	redovisning	

Detta avsnitt syftar till att beskriva måltavlan för medias agenda-setting-effekt, den 

frivilliga redovisningen, och komplettera teoriernas motivering för varför effekten borde 

kunna uppvisas. Tidigare studier lyfts fram för att visa på hur den frivilliga redovisningen 

används som en kommunikationskanal (Lodhia, 2014), vilket har skapat viktiga 

affärsmöjligheter. Studierna visar även att den frivilliga redovisningen har blivit ett 

betydande marknadsförings (Brønn, 2014)- och riskhanteringsverktyg (Power, 2007). 

Genom denna beskrivning över hur medvetna företagen är i sitt användande av den 

frivilliga redovisningen och hur denna aktivt används som ett sätt att kommunicera med 

intressenterna, påvisas företagets behov av en informationskälla att grunda innehållet i den 

frivilliga redovisningen på. Denna informationskälla hävdas vara media, då media genom 
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sin agenda-setting-effekt format allmänhetens åsikter och således vad samhället anser vara 

ett legitimt beteende. Som beskrivits i de föregående avsnitten måste företagen förhålla sig 

till vad allmänheten anser vara legitimt för att inte bryta det sociala kontraktet, vilket leder 

till att media, genom sin agenda-setting-effekt på allmänheten, även sätter agendan för 

företagen.  

 

Kommunikationskanal	skapar	affärsmöjligheter	

Som diskuterats i det inledande teoriavsnittet kan redovisning ses som ett sätt att påverka 

relationen mellan företagen och andra parter i samhället (Gray et al., 1996). Denna 

kommunikationskanal kan användas på olika sätt, vilket syns i den koppling som gjorts 

mellan hållbarhetsrapporteringen och företagens hantering av sociala relationer, så kallad 

PR (Public Relations). PR går till stor del går ut på att forma samhällets uppfattningar om 

organisationen (Bartlett, 2014), men har kritiserats för att försöka kontrollera och forma 

individers och allmänhetens agendor (Roper, 2005; Neilson & Leitch, 1997). Detta kan 

jämföras med den kritik om exempelvis greenwash, vilseledande kommunikation kring 

miljöfrågor, som har riktats mot företagens hållbarhetsredovisning (Lyon & Montgomery, 

2015). Anmärkningar att hållbarhetsredovisningen skulle innehålla information som styrs 

av andra intressen än rent informativa, understöds ytterligare av att arbetet med CSR ofta 

involverar PR-personal (Kim & Reber, 2008; Moreno et al., 2009). Kommunikation 

genom företagens hållbarhetsredovisning har diskuterats inom ytterligare områden såsom 

management, där redovisningen ses som en strategisk åtgärd för att bygga upp och behålla 

social acceptans, men också för att bli konkurrenskraftiga på en viss marknad eller inom 

en viss sektor (Bartlett & Devin, 2014). Inom marknadsföringslitteraturen används 

kommunikationen av företagens hållbarhetsarbete för att bygga upp företagets varumärke, 

men även för att locka kunder till köp exempelvis genom att skänka en del av det betalda 

beloppet till en behövande organisation (Brønn, 2014). Forskning har också 

uppmärksammat hur kommunikationen av hållbarhetsfrågor kan påverka företagets rykte 

(Eisenegger & Schranz, 2014).  

 

Slutsatsen som kan dras av diskussionen ovan är att hållbarhetsarbetet numer är en viktig 

del i beslutsfattandet i företag och att nyttan av att kommunicera detta arbete har 

identifierats på många områden. Vad som också blir tydligt är att hållbarhetsarbetet 

utnyttjas för att förmedla en viss bild av företaget, ofta med ekonomiska intressen som 
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grund, vilket väcker frågor kring hur rättvisande företagens redovisning av detta arbete 

egentligen är. Att denna redovisning skulle ske av rent etiska eller informativa skäl är 

därför en alltför begränsad förklaring, varför affärsmöjligheterna och konsekvenserna av 

dessa behöver utredas mer. Detta indikerar också att företagen måste få kunskap om vad 

intressenterna, som i hög utsträckning påverkar företagets ekonomiska situation, anser att 

företagen ska ta ansvar för. Att företagen inhämtar denna kunskap genom att spekulera i 

media, som genom sin agenda-setting-effekt påverkar den allmänna opinionen (McCombs, 

2004), blir därför ett möjligt scenario.  

 

Åsikterna kring att kombinera företagets ekonomiska ansvar gentemot ägarna med ett 

socialt ansvarstagande har diskuterats bland annat av Friedman (1970), som menade att ett 

socialt ansvarstagande endast skulle vara aktuellt om det ökade företagets avkastning till 

ägarna. Friedman (1970) menade att de aktiviteter som benämns socialt ansvarstagande i 

grund och botten utförs då det är i företagens egenintresse. Idag är denna bild något mer 

nyanserad. Ett socialt ansvarstagande har blivit nödvändigt för att på lång sikt kunna 

fortsätta ge avkastning och således verka i ägarnas intresse: företagande kräver en stabil 

social såväl som ekologisk miljö (Hopwood et al. 2010). Även de mer kortsiktiga 

affärsmöjligheterna är i högsta grad en motiverande faktor för företag att arbeta med 

hållbarhetsfrågor: då individer i allmänhet har blivit mer medvetna om företagens 

påverkan på exempelvis miljön, krävs det en tydlig kommunikation av företagen för att 

kunna locka och behålla kunder, anställda och finansiärer (Hopwood et al. 2010, Gray et 

al. 1996). Affärsmöjligheterna kan förklaras utifrån den inledande triangelformade modell, 

som menar att företagen redovisar för att kommunicera ett legitimt beteende. Legitimitet 

kan ses som en resurs, likt kapital och människor, som säkerställs från den sociala 

omgivningen för att skapa konkurrensfördel (Bartlett & Devin, 2014). Detta kan leda till 

att den icke lagstiftade rapporteringen bli ett verktyg att hantera en fråga som rör företaget 

snarare än ett rapporteringsmedel (Feller, 2004) och som diskuterats innan kan innehållet i 

den frivilliga redovisningen därför ifrågasättas för sin trovärdighet.  

 

Förutsatt att affärsmöjligheterna skapas genom företagens kommunikation av ett legitimt 

beteende, kräver detta kunskap hos företagen kring vad samhället anser vara accepterat 

agerande. Då media har visats ha påverkan på allmänhetens åsikter (McCombs, 2004), kan 

media användas som en naturlig källa till information kring vad som ingår i det sociala 

kontraktet och således vad som krävs av företaget för att få fortsatt license to operate. 
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Detta indikerar att medias agenda-setting-effekt verkar även på den frivilliga 

redovisningen. 

 

Vilseledande	kommunikation	och	retorikknep	

Affärsmöjligheten är av ovan angivna och ganska uppenbara skäl stor, vilket har lett till att 

hållbarhetsredovisningen har blivit ifrågasatt för sin trovärdighet. Som nämnts tidigare har 

detta ifrågasättande tagit sig uttryck i beskyllningar om greenwash. Den skarpa ökningen 

av litteratur kring greenwash (Lyon och Montgomery, 2015) antyder att problemet med 

trovärdigheten i hållbarhetsredovisningen har blivit allt mer uppmärksammat. Greenwash 

har definierats av Lyon och Maxwell (2011, s 9) som:  

 

”the selective disclosure of positive information about a 

company’s environmental or social performance, without full 

disclosure of negative information on these dimensions, so as to 

create an overly positive corporate image” 

 

Definitionen innebär att företagen förutom att göra ett medvetet urval av positiv 

information också aktivt utelämnar negativ information. Exempelvis rapporteras sällan 

överträdelser och i många fall saknas även förklaringar till dessa (Feller, 2004). Till och 

med när företagen har ställts inför rätta rapporteras i många fall endast information som är 

positiv för företagets framtoning (Deegan & Rankin, 1996). Förutom att aktivt utelämna 

information använder företagen också olika retorikknep för att skapa en viss bild av sig 

själva. Feller (2004) fann till exempel att företag använder utopiska språkuttryck. Hållbart 

är ett exempel på ett sådant ord. Detta används exempelvis inom oljeindustrin, vilket i 

grunden är en motsägelse då industrin bygger på att förbruka en ändlig resurs. Detta 

synliggörs i Smerecnik & Renegar’s (2010) studie av BP’s marknadsföringskampanj 

Helios Power, som visar hur företaget använder retorik för att framställa sig själva i god 

dager. Genom att använda ord och fraser såsom grön, ren, minska svinn och rädda världen 

ges intrycket att organisationen intresserar sig för miljöfrågor. Kampanjen förmedlar också 

en bild av att miljöproblemet är samtliga individers ansvar och ger bland annat tips på hur 

just du, läsaren, kan minska din påverkan genom att exempelvis inte lasta din bil överfull 

och på så sätt minska användandet av drivmedel. (Smerecnik & Renegar, 2010). 

Kampanjens övergripande motto är att små steg i rätt riktning är vägen att gå, vilket syns i 
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det frekventa användande av ordet little, till exempel “A little less gas. A little better 

space” (Smerecnik & Renegar, 2010 s 160) som tycks förespråka ett aktivt arbete med 

miljöfrågor. Smerecnik & Renegar (2010) menar dock att detta är en chimär och att 

kampanjen i själva verket används för att legitimera olje- och bilindustrin. För de 

konsumenter som inte har de retoriska kunskaperna att se verkligheten bakom de väl valda 

orden kan kampanjen bli vilseledande.  

 

BP’s marknadsföringskampanj visar också på att organisationer genom ett proaktiv 

förhållningssätt kan sätta ramarna för diskussionen och därigenom skapa legitimitet i sitt 

agerande (Smerecnik & Renegar, 2010). Konceptet att äga ett ämne används främst inom 

politik och syftar på partier som upplevs vara ensamma om att diskutera en social fråga 

(Petrocik et al., 2003), men detta kan även överföras till organisationers möjlighet att ta 

makten över hur de upplevs hantera miljöfrågor. Svenska företagsledare upplever att det 

proaktiva sättet att kommunicera företagets sociala ansvar har blivit allt vanligare, just för 

att kunna hindra att legitimitetsbrister överhuvudtaget uppstår (Arvidsson, 2010). Detta 

kan jämföras med den reaktiva kommunikationen, som snarare blir en reaktion på diverse 

företagsskandaler och ett sätt att möta de ökade kraven på transparens som följer dessa 

(Bartlett & Devin, 2014). 

 

Smerecnik & Renegar’s (2010) studie visar på hur företag kommunicerar sitt arbete med 

hållbarhets- och miljöfrågor. Denna studie var av en marknadsföringskampanj, men med 

stöd i litteraturen om greenwash är det inte svårt att tro att även redovisningen av dessa 

frågor har inslag av retorikknep i syfte att forma omgivningens bild av företaget. Detta 

styrker ytterligare antagandet om att hållbarhetsredovisningen påverkas av andra intressen 

är rent informativa och att det är ett sätt att kommunicera ett legitimt agerande. Lindblom 

(1993, se Deegan & Unerman, 2011) anger fyra strategier som organisationer använder sig 

av i processen att erhålla, behålla och reparera legitimitet:  

 

• organisationen informerar sina intressenter om faktiska förändringar i 

organisationens prestation och aktiviteter som gör dessa mer socialt accepterade; 

• organisationen försöker förändra hur de uppfattas utan att faktiskt förändra sitt 

beteende (men använder redovisningen för att ge falska indikationer på att 

agerandet faktiskt har förändrats);  
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• organisationen kan försöka manipulera hur de uppfattas genom att flytta fokus till 

områden som de hellre vill ska bli uppmärksammade och på så vis bli socialt 

accepterade;  

• organisationen kan försöka förändra de externa förväntningar som finns på hur 

organisationen ska prestera.  

 

Beskrivningen av företagens användning av greenwash och retorik som gjorts ovan visar 

tydligt hur detta agerande stämmer in på Lindbloms (1993, se Deegan & Unerman, 2011) 

beskrivning av strategier för att uppnå legitimitet. Genom att använda en viss retorik i 

redovisningen kan företagen förändra hur de uppfattas utan att faktiskt förändra sitt 

beteende, i likhet med Lindbloms punkt två. Vidare kan företagen genom användandet av 

greenwash manipulera läsarens uppfattning, då dennes fokus flyttas till områden som 

företaget hellre vill ska bli uppmärksammat, i likhet med Lindbloms punkt tre.  

 

Den frivilliga redovisningen kan även ses som en ren informationskälla och som ett 

uttryck för att företagen vill informera sina intressenter, men att informera har också som 

syfte att skapa legitimitet enligt Lindbloms (1993, se Deegan & Unerman, 2011) första 

punkt. Detta stärker legitimitetsargumentet för varför företagen frivilligt redovisar 

hållbarhetsinformation och hur detta kan påverka innehållet i redovisningen. Företagens 

övergång till en alltmer proaktiv kommunikation visar också på hur den frivilliga 

redovisningen är ett resultat av en djupare eftertanke hos företagen och inte enbart ett av 

nöd tvunget handlande. Den strategiska baktanken blir därför uppenbar, vilket ytterligare 

förstärker tanken om att företagen aktivt söker information om vad de bör beröra i den 

frivilliga redovisningen för att kunna uppvisa ett legitimt agerande. Media, med sin 

agenda-setting-effekt på allmänheten, blir en naturlig källa för att finna denna information. 

 

Intressenternas	makt	över	företaget	

Tidigare i detta avsnitt nämndes att forskning har uppmärksammat hur kommunikationen 

av hållbarhetsfrågor kan påverka företagets rykte (Eisenegger & Schranz, 2014) och då 

företagets rykte har betydelse för företagets finansiella prestation (Deephouse, 2000) har 

hanteringen av detta blivit ett strategiskt viktigt område. Att ett gott rykte har blivit en allt 

viktigare faktor för framgång blir tydligt då rykteshantering idag har växt fram som en 

egen kategori inom riskhantering. Kunskap kring vad intressenter anser vara legitimt och 
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således positivt för företagets rykte blir alltså av största vikt för företaget; intressenterna 

har en de facto-makt som måste tas hänsyn till vid riskhantering. (Power, 2007). Att anta 

ett intressentperspektiv vid studier av den frivilliga redovisningen kan således bidra med 

ytterligare förståelse, detta i enlighet med den triangelformade teoretiska modellen vars 

samband klargjordes i början av avsnittet. Intressentteorin skiljer sig från legitimitetsteorin 

på så sätt att den utgår från att organisationer måste förhålla sig till förväntningar från ett 

antal olika intressentgrupper och således ett antal olika sociala kontrakt, snarare än ett 

socialt kontrakt med samhället i stort (Bailey et al., 2000; Buhr, 2002). En gren inom 

intressentteorin, “managerial branch” (Deegan & Unerman, 2011 s 353), antar att 

organisationen av rent praktiska skäl inte kommer kunna svara upp till samtliga 

intressenters förväntningar (Bailey et al., 2000; Buhr, 2002). De intressenter som anses 

vara starkast, vilket bedöms utifrån hur stor kontroll intressenten har över resurser som 

krävs för företagets verksamhet, kommer ha störst påverkan (Ullman, 1985 se Deegan & 

Unerman, 2011).  

 

Att identifiera sina intressenter och dess relativa påverkan på företagets verksamhet är 

alltså av största vikt för företaget. Mitchell et al. (1997) menar att intressenter kan delas in 

i grupper beroende på om de innehar en, två eller samtliga av de tre attributen makt att 

påverka företaget, legitimiteten i intressentens relation till företaget och hur brådskande 

intressentens anspråk på företaget är. Beroende på företagsledarens uppfattning om en 

intressents innehav av de olika attributen blir intressenten mer eller mindre framträdande 

hos företagsledaren och kräver (och ges) således mer eller mindre uppmärksamhet. 

Mitchell et al. (1997) påpekar också hur många tidigare forskare har gjort ett implicit 

antagande att en legitim aktör också innehar makt och att en intressent med makt också är 

legitim, vilket inte alltid är fallet. Mitchell et al. (1997) argumenterar för vikten av att 

behandla legitimitet och makt som två skilda attribut. En intressent kan ha en legitim 

ställning i samhället eller ha ett legitimt anspråk på företaget, men så länge intressenten 

inte har makt att driva igenom sitt anspråk eller detta anspråk inte uppfattas som 

brådskande av företagsledaren, framstår inte intressenten som viktig i företagsledarens 

ögon. En klassificering utifrån dessa tre attribut ger en inblick i vilka intressenter vars 

anspråk bör prioriteras av företaget.  

 

Att påtryckningar från intressenter påverkar utformningen av hållbarhetsarbetet har visats 

av exempelvis Henriques och Sadorsky (1999), som kom fram till att när störst press 
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utövas av lagstiftande organ blir hållbarhetsarbetet av en mer reaktiv karaktär, medan 

press från kunder och leverantörer ledde till ett mer proaktivt arbete. Även Gil et al. (2001) 

visade på hur arbetet med hållbarhetsfrågor inom hotellbranschen påverkades av 

intressenternas åsikter. Insikterna från Mitchell et al.’s (1997) ovan diskuterade indelning 

av intressenter innebär att intressenter som utifrån de tre attributen upplevs som viktigare 

för företaget också kommer tas mest hänsyn till vid utformandet av 

hållbarhetsredovisningen. På grund av detta kommer också medias andrahandseffekt på 

den frivilliga redovisningen, som illustreras i triangelmodellen i figur 1, variera mellan 

företag beroende på vilka intressenter som anses vara viktigast och i hur stor utsträckning 

deras agendor påverkas av medias agenda.  

 

3.6	Relationen	mellan	media	och	näringslivet	

Media	och	den	svenska	affärspressen	

Grafström et al. (2006) menar att den svenska affärspressen idag har en populistisk 

karaktär där individer såväl som skandaler, till och med skvaller från företagsvärlden är i 

fokus. Fotografier samt andra typer av grafiska modeller är vanligt förekommande 

(Grafström et al., 2006) och företagsledare förväntas inte bara kunna hantera media på ett 

hjälpligt sätt, utan ha en god relation med journalistkåren (Petrelius, 2007). Affärspressen 

har förändrats från att på 60-talet bestå av en undanskymd del av dagstidningarna till att på 

90-talet representeras av egna tidningar. Utvecklingen innebar en utökad journalistkår som 

inte längre innefattade endast journalistutbildade utan även individer med examen inom 

ekonomi och företagande. Journalisternas olika bakgrund formade den begynnande 

affärspressen och skapade olika institutionella logiker5 som styrde bland annat vilka krav 

tidningarna hade på nyrekryteringar, vilka tidningar som ansågs vara bra förebilder och 

som styrde vilka nyheter som ansågs vara viktiga och layouten på artikeln. (Grafström, 

2006). Studier visade även att användandet av bilder skiljde sig åt mellan tidningar när de 

rapporterade kring företagens kvartalsrapporter (Grafström et al., 2006). Studier av 

agenda-setting i den svenska kontexten är få, då forskningen framförallt har fokuserat på 

media ur ett bolagsstyrningsperspektiv. Dessa studier visar att media är delaktig i att forma 

nya villkor för företag och att företagen i sin tur bygger en relation med och lär sig hantera 

media. (Fredriksson & Grafström, 2011). Det är numera också vanligt att före detta 

                                                
5Institutionell logik kan i organisationssammanhang beskrivas som en allmänt vedertagen uppfattning och 
värdegrund inom en viss organisation (Scott, 2008). 
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journalister arbetar på företagens kommunikationsavdelningar, vilket ytterligare stärker 

tanken om en gemensam förståelse mellan företag och media (Grafström & Pallas 2007, se 

Fredriksson & Grafström 2011). 

 

Media har också en stark roll som en samhällets väktare och social domare, men 

effektiviteten i denna roll har diskuterats. Bednar (2012) visar att media ofta nöjer sig med 

att rapportera om det formella oberoendet hos styrelseledamöter, medan det sociala 

oberoendet sällan undersöks då det är svårare att få fram information om detta. 

Konsekvensen av detta blir att medias effektivitet som övervakare kan ifrågasättas, då en 

total kontroll av företagens agerande uteblir. Bednar (2012) utgår i sin studie från att 

medias rapportering kring bolagsstyrningsåtgärder bygger på agentteorins principer. Detta 

skulle exempelvis innebära att företag genom att öka antalet formellt oberoende 

styrelseledamöter sänder en tydlig signal att eventuella agentproblem uppmärksammas och 

hanteras, vilket media reagerar på och rapporterar utefter.  

 

Detta synsätt leder dock till att den specifika kontext som media verkar i inte tas hänsyn 

till. Den svenska företagskontexten karaktäriseras av storägare som utövar kontroll, vilket 

har färgat medias rapportering av företagsskandaler: när storägare finns hängs dessa ut på 

grund av sitt bristande ansvarstagande, men då storägare saknas skylls skandalen just på 

avsaknaden av storägare som kunde styra upp företaget och ta ett övergripande ansvar 

(Jansson, 2013). Precis som olika institutionella logiker har växt fram på olika tidningar 

beroende på journalisternas bakgrund (Grafström, 2006), har en institutionell logik växt 

fram kring hur företag bör agera för att anses vara legitima beroende på samhällets 

uppbyggnad. Media agerar efter denna logik, förmedlar den och påverkar den allmänna 

opinionen genom sin bevisade agenda-setting-effekt.  

 

Agendan för de svenska företagen borde således påverkas av medias rapportering och 

fastän medias rapportering kring företagens sociala ansvar har beskrivits av företagsledare 

som en häxjakt som inte är konstruktiv, måste företagen förhålla sig till informationen för 

att inte riskera att mista sin legitimitet (Arvidsson, 2010). Att journalister numer arbetar på 

företagens kommunikationsavdelningar (Grafström & Pallas 2007, se Fredriksson & 

Grafström 2011) innebär att kunskapen kring samhällets institutionella logik samt hur 

kommunikation som utgår från denna finns på företagen och kan utnyttjas vid 

framtagandet av den frivilliga redovisningen. Med denna kunskap kan företagen i större 



 34 

utsträckning tolka medias rapportering kring sociala frågor och utröna vad som är aktuellt, 

vilket borde underlätta medias agenda-setting-effekt på företagens frivilliga redovisning. 

 

Effekten	av	tonen	i	medias	rapportering	

Second level agenda-setting berör hur tonen i medias rapportering kan påverka hur 

allmänheten tänker på en viss fråga (McCombs, 2004), vilket blir intressant för uppsatsens 

teoretiska modell då media ofta har beskyllts för att överbetona negativa nyheter och 

förringa positiva nyheter (Hester & Gibson, 2003). Att tonen i medias övervakning har en 

påverkan på hur framträdande ett ämne är hos publiken har bekräftats av Sheafer (2007), 

vars studier visade på ett positivt samband mellan mängden negativ mediaövervakning av 

ekonomin och i hur stor utsträckning invånarna ansåg detta vara den viktigaste frågan i 

samhället. Positiv mediaövervakning däremot har inte samma genomslagskraft; studier har 

visat att positiv mediaövervakning ledde till att ett visst ämne ansågs mindre viktigt 

(Schoenbach & Semetko 1992, se Sheafer 2007). Sheafer (2007) anger tänkbara 

anledningar till att tonen, och då främst en negativ ton, påverkar hur viktigt ett ämne anses 

vara: en av dessa anledningar är att information om negativ utveckling fångar vår 

uppmärksamhet i större grad än information om positiv utveckling. Sett utifrån uppsatsens 

teoretiska triangelmodell innebär detta att negativ media kring en fråga, i högre 

utsträckning än positiv media, leder till att en fråga blir framträdande hos allmänheten och 

således i företagens frivilliga redovisning. Tonen i medias rapportering borde alltså ha en 

viktig modererande effekt på överföringen mellan media och den frivilliga redovisningen.  

 

3.7	Sammanfattning	

I början av avsnittet härleddes en triangelformad modell (se figur 1) utifrån agenda-setting 

theory och de två systemteorierna legitimitetsteorin och intressentteorin. Denna modell är 

den teoretiska utgångspunkten för hur medias agenda påverkar den frivilliga 

redovisningen, vilket sker genom vad som i modellen kallas en andrahandseffekt. Idén 

bakom denna andrahandseffekt är att media inte direkt sätter agendan för företagen, utan 

snarare indirekt genom att påverka allmänhetens agenda. Då företagen är i behov av att 

legitimera sig gentemot allmänheten (Gray et al., 1996 ) måste företagen ta hänsyn till 

allmänhetens åsikter. Ett användande av agenda-setting theory kan då förklara företagens 

källa till information om allmänhetens åsikter, nämligen media. Genom att följa medias 
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rapportering får företagen vägledning i vad de bör kommunicera till intressenter genom 

den frivilliga redovisningen.  

 

Nyttan av att kommunicera sitt arbete med hållbarhetsfrågor har identifierats inom flera 

delar av företagets organisation, såsom PR (Bartlett, 2014), marknadsföring (Brønn, 2014) 

och rykteshantering (Eisenegger & Schranz, 2014). Kommunikationen har således blivit 

en viktig del av företagets strategi. Affärsmöjligheterna som uppstår genom denna 

kommunikationskanal har blivit tydliga, då intressenterna ställer krav på ett utvidgat 

ansvarstagande av företagen (Hopwood et al. 2010). Detta har också lett till att företagen 

använder så kallad greenwash (Lyon och Montgomery, 2015) och retorikknep (Smerecnik 

& Renegar’s, 2010) för att ställa företaget i god dager, vilket tyder på att redovisningen 

inte enbart är ett rapporteringsmedel utan formas av andra intressen (Feller, 2004). 

Kommunikationen av hållbarhetsarbetet har även diskuterats som viktig för 

rykteshanteringen, och då intressenterna har en de facto-makt över företagets rykte (Power 

2007) måste denna tas hänsyn till vid rykteshanteringen. Intressenternas åsikter formar 

således redovisningen och det är detta resonemang som underbygger triangelmodellens 

samband mellan allmänhetens agenda och företagets agenda. Medias bevisade påverkan på 

allmänhetens åsikter (McCombs, 2004) underbygger triangelmodellens samband mellan 

medias agenda och allmänhetens agenda. Då medias rapportering om företag sker utifrån 

den speciella institutionella logik som råder i samhället (Jansson, 2013) förmedlas ett visst 

synsätt kring vad som anses legitimt beteende av företagen. Detta synsätt påverkar den 

allmänna opinionen genom medias bevisade agenda-setting-effekt (McCombs, 2004). 

Kärnan i triangelmodellen är alltså att medias agenda-setting-effekt verkar genom 

allmänheten, vilket benämns som en andrahandseffekt. De praktiska implikationerna av 

denna modell är att innehållet i företagens frivilliga redovisning formas av medias agenda, 

då företagen genom att studera denna agenda spekulerar i vad som anses socialt accepterat 

och således vad intressenterna kräver för att ge företagen fortsatt license to operate. Detta 

leder fram till studiens övergripande proposition: 

 

Innehållet i media överförs till innehållet i den frivilliga redovisningen. 
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4.	Hypotesformulering	
 

I detta kapitel härleds och formuleras fyra hypoteser, varav den första är ett antagande 

om ett grundläggande samband mellan media och den frivilliga redovisningen. De tre 

resterande hypoteserna gör antaganden om olika faktorer som modererar det 

grundläggande sambandet.  
 

 

Den övergripande propositionen som presenterades i det förra avsnittet var en allmän 

slutledning från teori- och litteraturgenomgången. Detta kapitel syftar till att härleda fyra 

specifika hypoteser kring hur överföring av innehållet i media sker och vad det är som 

överförs till företagens frivilliga redovisning. I hypoteserna används ordet attribut för att 

benämna exempelvis miljöfrågans olika delområden som diskuteras i media och den 

frivilliga redovisningen. Attributen kan vara ord såsom exempelvis resurseffektiv, 

koldioxidutsläpp eller återvinning. Detta för att göra en tydligare koppling till vår 

inriktning på överföring av innehåll enligt second level agenda-setting, och inte enbart 

omfattning enligt first level agenda-setting. Hypoteserna sammanfattas i figur 2. 

 

 
Figur	2:	Beskrivande	bild	över	sambandet	mellan	hypoteserna.	
 

 

4.1	Formulering	av	hypotes	ett	

Den frivilliga redovisningen har visats vara av betydelse för intressenter vid 

beslutsfattande (Deegan & Rankin, 1997; Fayer et al., 2000; Mohd Said, 2013; Solomon & 
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Solomon, 2006), vilket medför att företagen måste ha en känsla för vilken information 

som efterfrågas av intressenterna och sedan svara på denna efterfråga. I svenska företag 

upplevs en förändring från en reaktiv kommunikation av företagens sociala ansvar som 

svar på diverse företagsskandaler, till en mer proaktiv kommunikation som motverkar att 

legitimitetsbrister uppstår. (Arvidsson, 2010). Det proaktiva förhållningssättet ger 

organisationerna möjlighet att sätta ramarna för diskussionen (Smerecnik & Renegar, 

2010), men förutsätter också att företagen har känsla för vad som efterfrågas och anses 

vara legitimt av intressenterna. Media, med bevisad agenda-setting-effekt på allmänhetens 

åsikter, borde därför vara en betydelsefull informationskälla för företagen för att kunna 

agera proaktivt. Detta samband har åskådliggjorts i teori- och litteraturgenomgången som 

en triangelmodell och utifrån denna härleddes den övergripande propositionen, som 

innebar att innehållet i media överförs till innehållet i den frivilliga redovisningen.  

 

Beroende på vilka frågor som är mer eller mindre framträdande på medias agenda bör 

dessa, enligt triangelmodellen, bli mer eller mindre framträdande på företagens agenda och 

således i den frivilliga redovisningen. Även samhällets intresse i miljöfrågan och 

konkurrensfördelen som redovisningen medför har visats vara viktiga motiv för att 

företagen ska redovisa frivillig information (Banerjee et al., 2003). Detta tyder på att 

allmänhetens åsikter påverkar företagen och i enlighet med triangelmodellen leder det till 

ett antagande att media har en agenda-setting-effekt, inte enbart på innehållet i stort, utan 

även på vilka områden, attribut, inom miljöfrågan som företagen skriver om. De specifika 

attribut till miljöfrågan som media berör i större utsträckning än andra borde därför vara 

mer framträdande hos allmänheten och därmed också mer framträdande i den frivilliga 

redovisningen. Detta mynnar ut i uppsatsens första hypotes. 

Hypotes 1: Ju mer framträdande ett attribut inom miljöområdet är i media, desto 

mer framträdande är detta attribut i den frivilliga redovisningen.  

 

4.2	Formulering	av	hypotes	två	

Som diskuterats tidigare har tanken att företagen ska ta ett vidare socialt ansvar inte alltid 

varit en självklarhet (Friedman, 1970). I Sverige har motståndet mot ett utvidgande av 

företagens ansvar grundats i den svenska modellen, som begränsade företagens sociala 

ansvar till rent ekonomiska (Fredriksson & Grafström, 2011). Trots detta har fenomenet 

fått fäste i välfärdskontexten och utvecklas på en arena där de traditionella aktörerna, 
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staten, fackförbunden och arbetsgivarna, inte har huvudrollen; NGOs, konsulter och 

investerare anses idag vara centrala för utvecklingen av CSR (Borglund et al., 2008; 

Windell, 2006, för båda se De Geer et al., 2009). Media verkar som en arena för dessa 

aktörer vilket innebär att perspektivet som förmedlas i medias rapportering formas av 

dessa aktörers åsikter. En stor del av alla artiklar som är relaterade till CSR domineras av 

en huvudaktör (Grafström & Windell, 2011). Detta skulle enligt triangelmodellen leda till 

att huvudaktörerna, och således också deras åsikter, blir mer framträdande i allmänhetens 

sinne, då dessa huvudaktörer blir mer framträdande på medias agenda. Då individer har 

visat på en allmän skepsis gentemot medias rapportering av miljöfrågor och anser den vara 

allt för kommersiell (Olausson, 2011), leder diskussionen ovan oss till att tro att en artikel 

med en tydlig huvudaktör som allmänheten känner till såsom Greenpeace, får större 

agenda-setting-effekt än en generell rapportering av miljöfrågor utan en konkret 

avsändare.  

 

Resonemanget att medias agenda-setting-effekt förstärks vid förekomsten av en 

huvudaktör kan liknas vid vad som inom agenda-setting theory beskrivs som särskilt 

övertygande argument (McCombs, 2004). Med detta menas att vissa attribut till en fråga 

kan verka särskilt intresseväckande och på så vis göra denna fråga mer framträdande hos 

allmänheten. Studier utförda i Texas under 1990-talet (Einsiedel et al., 1984, se McCombs, 

2004) visade effekten av särskilt övertygande argument på allmänhetens inställning till 

brottslighet som det största samhällsproblemet. Rapporter om brott som den 

genomsnittliga invånaren i Texas kände sig hotad av, såsom rån mitt på ljusa dagen och 

lokal brottslighet, hade större effekt på den övergripande åsikten att brottslighet var ett 

stort problem än nyheter om exempelvis avlägsna gängbråk. Vissa specifika typer av 

brottslighet verkade alltså som särskilt övertygande argument, som fick den övergripande 

frågan om brottslighet att bli mer framträdande på allmänhetens agenda. Diskussionen 

leder fram till hypotes två. 

Hypotes 2: Förekomsten av en huvudaktör i det mediala innehållet modererar 

medias överföring av attribut till den frivilliga redovisningen i en positiv riktning. 

 

4.3	Formulering	av	hypotes	tre	

Då affärspressen befolkas i varierande grad av journalister med bakgrund inom såväl 

journalistik som ekonomi har olika institutionella logiker skapats, som styr vilka nyheter 
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som tidningarna anser vara viktiga och därmed publicerar (Grafström, 2006). Det bör 

alltså finnas skillnader mellan tidningarna som anses vara affärspress i vad och hur det 

skrivs om ett ämne. Rimligtvis borde variationer i journalistkåren även finnas hos 

dagstidningar såväl som kvällstidningar, varför resonemanget om att olika institutionella 

logiker skapats för olika tidningar kan överföras även på dessa. Att det finns skillnader 

mellan tidningar i vad samt hur det skrivs om ett ämne leder tillbaka till diskussionen om 

särskilt övertygande argument6 som påbörjades ovan. Då tidningarna utifrån sina specifika 

institutionella logiker väljer ut olika attribut för att beskriva en fråga, varierar kraften som 

agendasättare mellan tidningarna beroende på hur övertygande attributen framstår hos 

allmänheten. Detta leder oss till att tro att utgivaren av det mediala innehållet påverkar hur 

framträdande en fråga blir hos allmänheten, och i enlighet med triangelmodellen då även i 

den frivilliga redovisningen.  

 

Detta resonemang förutsätter dock att tidningen läses överhuvudtaget. Antalet sålda 

nummer av en tidning ger en inblick i hur framträdande innehållet i en viss tidning blir hos 

allmänheten. En undersökning av TNS Sifo (2015a) visar att dagstidningarna SvD och DN 

når ut till 188 000 respektive 349 000 läsare per nummer, medan affärspress såsom Ny 

Teknik och Privata Affärer har 214 000 respektive 62 000 läsare per nummer. 

Undersökningen visar även att kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen har 365 000 

respektive 309 000 läsare per nummer. Detta skulle innebära att dagstidningarna såväl som 

kvällstidningarna har större agenda-setting-effekt då de når ut till fler människor och 

således blir mer framträdande på den allmänna agendan. Ytterligare en aspekt som inte får 

glömmas bort är användarna av den frivilliga redovisningen. På grund av diverse 

skandaler har allmänheten börjat visa större intresse för företagens sociala frågor, men 

särskilt ägare, investerare och analytiker upplevs kräva mer av företagen på detta område 

(Arvidsson, 2010). Beroende på vilka tidningar dessa intressenter läser formas deras 

uppfattning om vad som kan krävas av företagen i form av socialt ansvarstagande. Denna 

punkt utvecklas i nästa hypotes, men ovanstående diskussion leder till ett antagande om att 

utgivaren av nyheten spelar roll för i vilken utsträckning innehållet överförs till den 

frivilliga redovisningen.  

Hypotes 3: Utgivaren av det mediala innehållet modererar medias överföring av 

attribut till den frivilliga redovisningen. 

                                                
6 Se t ex McCombs (2004) för exempel på hur compelling arguments kan påverka agenda-setting-effekten. 
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4.4	Formulering	av	hypotes	fyra	

Som diskuterats i den tidigare teori- och litteraturgenomgången har företagets olika 

intressenter ett betydande inflytande över företagens hållbarhetsarbete (Henriques & 

Sadorsky, 1999; Gil et al., 2001). Utifrån ett intressentteoretiskt perspektiv har de 

intressenter som anses vara starkast, vilket bedöms utifrån hur stor kontroll intressenten 

har över resurser som krävs för företagets verksamhet (Ullman, 1985 se Deegan & 

Unerman, 2011) störst påverkan. Gonzalez-Benito och Gonzalez-Benito (2006) menar att 

rent intuitivt borde trycket från intressenter variera beroende på var i värdekedjan företaget 

befinner sig: ju närmare slutkonsumenten desto större krav på företaget, då kunder 

tenderar att skylla produktens negativa miljöpåverkan på företaget som äger varumärket 

och säljer slutprodukten. Arora och Cason’s (1996) studie visar på företagens medvetenhet 

om kundernas krav på ansvarstagande: företag inom industrier med mycket kundkontakt, 

mätt i marknadsföringsutgifter, deltog i större utsträckning i miljöfrämjande program.  

 

Utifrån Mitchell et al.’s (1997) ramverk för vilka intressenter som är viktigast att hantera 

kan slutkonsumenterna hävdas inneha både legitimitet att göra anspråk på företag, då de 

påverkas av konsekvenserna av företagens agerande och således borde ha rätt att ställa 

krav, men även makt att göra anspråk på företaget, då det är slutkonsumenterna som köper 

företagets produkt och således kan strypa företagets inkomstkälla. Hur brådskande 

slutkonsumentens anspråk är borde utifrån den tidigare diskussionen skilja mellan olika 

företag, beroende på hur nära de befinner sig slutmarknaden. Givet att slutkonsumenten 

tenderar att skylla produktens negativa miljöpåverkan på företaget som äger varumärket 

och säljer slutprodukten (Gonzalez-Benito & Gonzalez-Benito, 2006) blir 

slutkonsumentens anspråk mer brådskande för företagen nära slutmarknaden än de längre 

bort från denna. Företagen nära slutmarknaden borde således vara mer intresserade av att 

veta vad allmänheten anser är ett legitimt agerande, vilket gör media till en naturlig 

informationskälla på grund av dess agenda-setting-effekt på allmänheten. Närhet till 

slutmarknaden skulle således, utifrån triangelmodellen, leda till att medias agenda-setting-

effekt på den frivilliga redovisningen blir starkare. Denna argumentation stärks ytterligare 

av det faktum att kommunikationen mellan företag ofta är annorlunda än den mellan 

företag och slutkonsument. B2B- kommunikation är ofta mer långsiktig samt fokuserar på 

problemlösning och relationsbyggande, då produkterna eller tjänsterna ofta är 

skräddarsydda efter kundens behov (Stormfors, 2016). I denna kommunikation skulle 
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företagen vara mer intresserade av vad de få, långsiktiga kunderna är intresserade av i 

hållbarhetssynpunkt och det naturliga skulle då vara att kommunicera direkt med dessa för 

att få information om vad de anser är accepterat beteende. Dessa kunder skulle utifrån 

Mitchell et al.’s (1997) ramverk kunna sägas ha både större legitimitet och makt, men 

även ett mer brådskande anspråk på företaget än slutkonsumenten, vilket ytterligare 

stärker tanken om att medias agenda-setting-effekt är svagare på företag längre ifrån 

slutmarknaden.  

 

Företagen som befinner sig längst från slutkonsumenten tillhör ofta också de mest 

miljöpåverkande branscherna, och blir därför utsatta för mer kontroll såväl som 

påtryckningar från intressenter (Gonzalez-Benito & Gonzalez-Benito, 2006). Således är 

information om vad intressenterna anser vara legitimt av största intresse för dessa företag, 

vilket enligt triangelmodellen underlättar medias agenda-setting-effekt på den frivilliga 

redovisningen. Vad som dock motsäger denna argumentation är att industrier som bedöms 

ha särskilt kraftig miljöpåverkan i större utsträckning än andra industrier omfattas av 

lagstiftning och andra regler. Haddock-Fraser och Fraser (2008) visade att high-impact 

industries tenderar att i större utsträckning än andra industrier skriva om regelefterlevnad i 

sin hållbarhetsrapportering, vilket tyder på att detta område är centralt för dessa företag. 

Då redovisningen av dessa områden bygger på lagar och regler blir allmänhetens åsikter, 

således också medias rapportering av mindre betydelse. Därför borde medias agenda-

setting-effekt på den frivilliga redovisningen i dessa företag vara marginell. Denna 

diskussion leder fram till en hypotes där närhet till slutmarknaden är relaterat till en 

starkare agenda-setting-effekt på den frivilliga redovisningen. I likhet med Haddock-

Fraser och Fraser (2008) syftar närhet till slutmarknad både på de företag som levererar 

produkter och tjänster direkt till slutkonsumenten, inte till ett annat företag, men även på 

de företag som levererar konsumentvarumärken genom en återförsäljare.  

Hypotes 4: Företagets närhet till slutmarknaden modererar medias överföring av 

attribut till den frivilliga redovisningen i en positiv riktning. 
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5.	Övergripande	empirisk	studiedesign	
 

Detta kapitel syftar till att ge en introduktion till de empiriska metoderna, som beskrivs i 

kapitel sex och kapitel åtta. Uppsatsens tvådelade studiedesign med användandet av en 

kvantitativ såväl som en kvalitativ undersökning motiveras och förklaras.  
 

 

Det empiriska avsnittet i denna uppsats undersöker medias second level agenda-setting-

effekt. Detta sker i form av två delstudier varav den första utförs genom ett kvantitativt 

tillvägagångssätt och den andra utifrån en kvalitativ undersökningsmodell. Syftet med 

denna uppdelning är att ge en så tydlig samt komplett bild av effekterna från överföringen 

mellan media och den frivilliga redovisningen som möjligt, genom att ha både en 

förklarande såväl som en beskrivande dimension. Viktigt att ha i åtanke när second level 

agenda-setting diskuteras är att effekten kan studeras på många olika sorters objekt, som 

alla beskrivs med hjälp av attribut. Detta innebär att ett ord som är ett objekt i ett 

sammanhang även kan användas som ett attribut för att beskriva ett annat objekt i en 

annan kontext. Således blir ordet som var ett objekt i det ena sammanhanget ett attribut i 

det andra sammanhanget, vilket är grundtanken för den empiriska designen i denna 

uppsats. Vad som också bör tydliggöras är att studier av olika nivåer av medias agenda-

setting-effekt utgår från grundtanken att en överföring faktiskt sker, vilket är den första 

nivån av agenda-setting (McCombs, 2004). Således testar delstudierna även first level 

agenda-setting, för att fastställa om en överföring överhuvudtaget sker.  

 

I den kvantitativa undersökningen studeras medias agenda-setting-effekt genom att testa 

hur olika attribut som används vid diskussionen kring miljöfrågan överförs från media till 

den frivilliga redovisningen. Detta sker med hjälp av fyra hypoteser som testas statistiskt. 

Syftet med dessa hypotestester är att försöka förklara medias second level agenda-setting-

effekt genom att granska vad som kan påverka denna effekt. Med ett kvantitativt 

tillvägagångssätt blir det möjligt att analysera en större datamängd, vilket medför en 

möjlighet att undersöka ett flertal faktorer som kan påverka effekten. Det tillåter oss även 

att generalisera effekten till en hel population. Den kvantitativa studien utgör också en bas 

för den kvalitativa undersökningen. Ambitionen med den kvantitativa undersökningen är 

således inte enbart att ge ett resultat som diskuteras gentemot den teoretiska modellen, 

utan är lika mycket en urvalsstrategi för den efterföljande kvalitativa undersökningen.  
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I den kvantitativa studien är miljöfrågan det objekt som second level agenda-setting 

studeras på, vilket sker genom att undersöka hur objektets olika attribut överförs från 

media till den frivilliga redovisningen. Denna studie möjliggör ett generaliserbart resultat, 

men kan inte ge någon djupare inblick i hur effekten tagit sig uttryck i den frivilliga 

redovisningen. Därför utförs även en kvalitativ studie som avser att ytterligare studera 

medias second level agenda-setting-effekt. I den kvalitativa studien används ett av de 

specifika attributen från den kvantitativa studien som huvudobjekt för vilket second level 

agenda-setting studeras. Till skillnad från den kvantitativa studien studeras hela 

textstycken, vilket gör det möjligt att fånga hur företagen redovisar om objektet. Således 

kan en bättre beskrivning av medias second level agenda-setting-effekt ges, då denna del 

av teorin påstår att sättet som en fråga beskrivs på överförs till allmänheten (McCombs, 

2004), vilket utifrån uppsatsens teoretiska modell7 skulle innebära att medias sätt att 

beskriva objektet även överförs till den frivilliga redovisningen. Den kvalitativa studien 

ger således möjlighet att studera hur kontexten för studieobjektet överförs, vilket 

kompletterar den kvantitativa studien som undersökte vilka enskilda attribut som 

överfördes. Genom att använda två studier som på olika sätt undersöker second level 

agenda-setting kan vi bättre uppnå uppsatsens övergripande syfte, att förbättra förståelsen 

för vad företagen väljer att redogöra för i sin frivilliga redovisning genom att tillämpa 

second level agenda-setting theory.  

 

  

                                                
7 Se figur 1. 
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6.	Kvantitativ	metod	
 

I detta kapitel förklaras det tillvägagångssätt som används för den kvantitativa studien. 

Användandet av innehållsanalyser som datainsamlingsmetod förklaras samt motiveras. 

Kapitlet bidrar även med en beskrivning över studiens variabler och hur dessa blir 

mätbara. En diskussion förs kring urvalsprocessen samt de bortfall som sker vid 

datainsamlingen och kapitlet avslutas med ett resonemang kring metodens tillförlitlighet. 
 

 

6.1	Undersökningsmetod	och	design	

Den kvantitativa delen i denna uppsats studerar hur medias second level agenda-setting-

effekt påverkar företagens frivilliga redovisning. Detta sker genom att undersöka hur olika 

attribut överförs i olika utsträckning, men även hur olika faktorer kan moderera effekten. 

Studien genomförs med hjälp av en kartläggning av medias och företagens agendor, vilken 

baseras på en innehållsanalys av tidningsartiklar respektive årsredovisningar samt 

hållbarhetsredovisningar.  

 

För att kunna avgöra huruvida det är medias agenda som påverkar den frivilliga 

redovisningen krävdes information om hur denna agenda varierar, vilket innebar att data 

på medias innehåll från ett enda år inte var tillräckligt för att kunna se någon variation. 

Således användes paneldata, vilket är en form av longitudinell studiedesign där data 

samlas in utifrån samma urval vid ett flertal olika tillfällen (Bryman & Bell, 2005). 

Innehållsanalysen i den kvantitativa delen av denna uppsats studerade data utifrån samma 

urval över fem på varandra följande år, från januari 2010 till december 2014. Sambandet 

mellan medias agenda och den frivilliga redovisningen studerades årsvis, vilket innebär att 

medias agenda för 2010 studerades gentemot redovisningen för 2010. Proceduren 

upprepades sedan för nästkommande år då medias agenda för 2011 studerades gentemot 

redovisningen för 2011. Medias agenda för ett år innefattade tidningsartiklar som 

publicerades mellan den förste januari och den 31e december det året. Den frivilliga 

redovisningen innefattade företagens hållbarhetsredovisningar alternativt årsredovisningar 

tillhörande samma år som medias agenda studerades. Detta innebär att 

hållbarhetsredovisningen som studerades för exempelvis år 2010 är den som publicerades 

våren 2011.  
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Då uppsatsen inte syftar till att kartlägga någon längre historisk förändring av medias 

agenda, utan istället identifiera variationer i denna agenda och hur dessa avspeglas i den 

frivilliga redovisningen, ansågs fem år vara tillräckligt för att kunna utföra detta. Ett 

datamaterial som sträcker sig över fler än fem år hade förutom att vara mer tidskrävande 

även medfört risk för större bortfall, baserat på antagandet att mindre information finns 

tillgänglig ju längre bak i tiden som informationen hämtas. Genom att använda fem på 

varandra följande år och inte fem spridda år, minimerades risken att eventuella 

förändringar som skett i medias agenda under åren som då inte undersöktes förbisågs. 

Detta urval innebär också att vi kunde undvika att gå allt för långt tillbaka i tiden och 

riskera bortfall i enlighet med tidigare diskussion. Det är även möjligt att en del av 

företagen i det bestämda urvalet inte rapporterat informationen som efterfrågas i denna 

studie under tidigare år, vilket även det hade skapat ett större bortfall. Därför valdes den 

studerade perioden så nära inpå nutid som möjligt.  

 

För att kunna studera medias agenda krävdes vissa metodval, vilket bland annat omfattade 

vilken sorts media som studerades. Till detta användes enbart tidningsartiklar som 

publicerades under de utvalda åren, då det bedömdes vara lämpligast för en kvantitativ 

studie. Alternativa medier hade varit exempelvis radio eller TV, men då detta hade krävt 

granskning av hela program eller avsnitt hade tidsåtgången blivit allt för stor. I 

tidningsartiklar är det möjligt att använda de utvalda attributen och utföra en digital 

sökning genom hela dokumentet på några sekunder. Således blev detta tillvägagångssätt 

det mest tidseffektiva.  

 

Val	av	undersökningsområde	

I den tidigare problemdiskussionen beskrevs hur företagens frivilliga redovisning kan vara 

både av finansiell och icke-finansiell art. Vi valde att fokusera denna studie på den icke-

finansiella frivilliga redovisningen av miljöfrågor. Detta val motiveras dels med att denna 

typ av redovisning på detta område har blivit vanligt förekommande, även för företag vars 

effekter på miljön endast är indirekta (Kolk et al. 2001 se Pollach, 2014). Sverige ligger 

dessutom i framkant på detta område; 2015 var Sverige bland de tio bästa i världen på 

hållbarhetsredovisning (Bucher, 2015). Även den allmänna uppfattningen i Sverige tyder 

på att miljöfrågan är viktig då 2014 års SOM-undersökning visade att nästan 50 procent av 
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de tillfrågade ansåg att miljöförstöring och klimatförändringar är mycket oroande 

(Ekengren Oscarsson & Bergström, 2015, s 23).  

 

Samhällets intresse i miljöfrågan kan kopplas till medias rapportering, vilket ytterligare 

motiverar vårt val av miljöfrågan som inriktning för vår studie: media har inte bara fått 

människor att diskutera klimatförändringar utan även haft en betydande påverkan på 

allmänhetens övergripande ramverk för diskussioner kring klimatförändringar (Olausson, 

2011). Vidare har Zucker (1978, se McCombs 2004 s 60) i sin forskning inom agenda-

setting theory benämnt just miljöfrågan som “an unobtrusive issue”. Han menar att det är 

en fråga i vilken allmänheten har svårt att bilda sig en uppfattning då den personliga 

erfarenheten i detta ämne är begränsad, vilket leder till att allmänheten är mer mottaglig 

för medias agenda-setting-effekt. Detta gör det intressant att studera hur media bevakar 

just miljöfrågor och hur detta sedan avspeglas i företagens redovisning, vilket därför är i 

fokus för denna uppsats.  

 

6.2	Metod	för	datainsamling	

För att kunna testa våra hypoteser krävdes att vi kunde skapa en bild av medias respektive 

företagens agenda. Intervjuer och enkäter ansågs inte vara passande alternativ för denna 

datainsamling, på grund av risken för att bilden av medias och företagens agenda skulle 

färgas av enskilda personers åsikter. Då denna studie krävde insamling av en stor mängd 

data hade det varit väldigt tidskrävande om det hade skett med hjälp av intervjuer. Enkäter 

hade på ett enklare sätt kunnat samla in en stor mängd data, men då vår studiedesign är av 

en longitudinell sort hade problem uppstått när information för tidigare år söktes. 

Detsamma gäller för intervjuer. För att få en så opartisk insamling som möjligt som också 

passade vår kvantitativa utgångspunkt valde vi därför att utföra innehållsanalyser. Denna 

metod avser kvantifiera ett innehåll utifrån förutbestämda kategorier (Bryman & Bell, 

2005), vilket blev lämpligt för vår studie då vi undersökte hur ett antal förvalda attribut har 

varierat i synlighet på medias respektive företagens agenda.  
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6.3	Operationalisering	

Identifiering	av	attribut	

Denna undersökning bygger på antagandet om att olika attribut formar medias beskrivning 

av en fråga, i detta fall miljöfrågan, vilken sedan överförs till företagens frivilliga 

redovisning. För att kunna undersöka detta samband krävdes således att medias agenda 

såväl som företagens frivilliga redovisning gjordes mätbara. Detta utfördes genom att 

identifiera ett antal attribut som beskriver olika aspekter av miljöfrågan, vilka sedan 

användes för att söka igenom medias rapportering och företagens frivilliga redovisning. 

Valet av sätt att identifiera attribut krävde ett antal ställningstaganden, bland annat vad 

urvalet av attribut baseras på.  

 

Då attributlistan användes till att undersöka hur medias agenda har överförts till den 

frivilliga redovisningen, hade just medias rapportering varit en bra utgångspunkt. För att 

fånga hela medias agenda skulle dock en stor mängd publicerat material behöva 

undersökas, vilket det inte fanns utrymme för i denna uppsats. Hade attributlistan baserats 

på ett mindre antal artiklar var risken att få en snedvriden bild av agendan allt för stor, 

varför ett neutralt urvalssätt var att föredra. Således föll valet på att använda det av 

regering och riksdag antagna miljömålssystemet (Naturvårdsverket, 2014a) för att 

identifiera attribut, vilket inspirerades av Pollach’s (2014) studie, vars ordlista skapades 

utifrån miljöproblem som identifierats av amerikanska och europeiska myndigheter samt 

FN. För att få vägledning i huruvida vårt val av olika attribut var någorlunda rättvisande 

för miljöfrågan jämfördes attributen med de Pollach (2014) använde och ansågs därefter 

vara användbara.  

 

Ett alternativ till vårt val skulle vara att utgå ifrån exempelvis riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning såsom GRI. Detta skulle ge en känsla för vilka ord som används i 

den frivilliga redovisningen inom miljöfrågan, men skulle dessvärre också manipulera vår 

undersökning. En attributlista baserad på standardiserade ramverk skulle snarare visa 

förändringen i användandet av riktlinjerna än hur media har påverkat redovisningen. Detta 

skulle också innebära att vi baserade vårt val av attribut på den information vi sedan ska 

analysera, nämligen den frivilliga redovisningen. 
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Medias	agenda	och	företagens	frivilliga	redovisning	

Listan över attribut som studerades baserades på det miljömålssystem som riksdagen 

beslutade om år 1995 (Naturvårdsverket, 2014a) och som idag består av sexton 

miljökvalitetsmål samt tjugofyra etappmål, samt ett övergripande generationsmål som ska 

ange riktning för den samhällsomställning som behöver ske för att uppnå kvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapportering varje år från respektive myndighet som 

berörs av målen och en djupare rapport sammanställs vart fjärde år (Naturvårdsverket, 

2015a). De åtta myndigheter som berörs av miljökvalitetsmålen ska utforma indikatorer 

för att följa upp miljöarbetet vilket ska ske tillsammans med organisationer såväl som 

företag som verkar inom en viss samhällssektor, till exempel jordbruket, transporter och 

industrin (Naturvårdsverket, 2015b). Miljömålssystemet ger således en bred bild över den 

riktning Sveriges miljöarbete har antagit och blev därför en god utgångspunkt för att 

identifiera medias såväl som företagens agendor inom miljöfrågor. Indikatorerna som 

sammanställts för att följa upp kvalitetsmålen utgjorde de attribut som använts som 

sökord. Dock användes ej samtliga indikatorer, då vissa inte passade för vår studie och 

dess koppling till företagens miljöarbete. Ett exempel på detta är “häckande fåglar i 

våtmarker” (Naturvårdsverket, 2015c), vilket med fog kan anses vara ett attribut som 

beskriver miljöfrågan. Trots detta antog vi att det inte skulle återfinnas i särskilt många 

redovisningar, vilket blev det generella kriteriet för vilka attribut som skulle tas bort. Även 

under processens gång skedde bortfall av attribut, vilket beskrivs närmare under avsnitt 

6.5.  Listan över de attribut som valdes ut som sökord återfinns i tabell 1, där det slutliga 

urvalet av attribut som användes för datainsamling presenteras i fet stil. 
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Ammoniakutsläpp	 Hushållsavfall	 Resurseffektivitet	

Bensenutsläpp	 Kemikalietillsyn	 Resurshushållning	

Bilavgaser	 Klimatpåverkande	utsläpp	 Solenergi	

Biologisk	mångfald	 Koldioxidutsläpp	 Strålning	

Ekologisk	 Kvävedioxidutsläpp	 Strålnivå	

Ekosystem	 Luftföroreningar	 Svaveldioxidutsläpp	

Energianvändning	 Miljöhänsyn	 Vedeldningsrök	

Exploatering	 Miljöledningssystem	 Vindkraft	

Fosforutsläpp	 Oljeutsläpp	 Växthusgaser	

Förnybar	 Ozonskikt	 Växtskyddsmedel	

Förorening	 PM2,5	 Våtmarker	

Försurning	 Radon	 Återvinning	
	

Tabell	1:	Urval	av	attribut	utifrån	miljömålssystemets	indikatorer.	

	

Huvudvariabler	

Den	frivilliga	redovisningen 

Variabeln för den frivilliga redovisningen är ett mått på hur framträdande ett attribut är i 

den frivilliga redovisningen. Detta mättes med hjälp av en genomsökning i företagens 

hållbarhetsredovisningar. I de fall en separat hållbarhetsredovisning inte fanns tillgänglig 

utfördes genomsökningen i årsredovisningen. Att enbart söka i en utav de två 

redovisningarna motiveras av att det i årsredovisningen många gånger inkluderas 

kopierade stycken från hållbarhetsredovisningen. Det förekommer även att de separata 

hållbarhetsredovisningarna enbart är rena urklipp från årsredovisningarna. I dessa fall 

räknades hållbarhetsredovisningarna inte som separata, vilket medförde att enbart 

årsredovisningen genomsöktes. Att genomsöka både årsredovisning och 

hållbarhetsredovisning, avseende samma företag och år, skulle inneburit en risk att 

överskatta attributens värden eftersom dubbletter skulle ha räknats med i genomsökningen. 

För antalet sökträffar tilldelades attributet ett värde beroende på hur många gånger 

attributet nämndes i varje hållbarhetsredovisning alternativt årsredovisning. Således blev 

variabeln för den frivilliga redovisningen en kvotvariabel då det inte kan förekomma 

värden mindre än 0 (Bryman & Bell, 2005). 
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Total	media  

Variabeln för total media är ett mått på hur framträdande de enskilda attributen är på hela 

medias agenda. För att kunna mäta detta skedde en genomsökning av dryga 700 tidningar i 

databasen Retriever. Variabeln mättes sedan i det totala antalet artiklar som nämnde 

attributet. Om ett attribut till exempel nämndes i 57 olika artiklar blev attributets värde 57, 

vilket gjorde även denna variabel till en kvotvariabel. Att mäta antalet artiklar istället för 

det sammanlagda antalet gånger attributet nämns i dessa artiklar motiveras utifrån 

antagandet att en artikel inte skulle bli mer framträdande på agendan för att den nämner 

attributet i större omfattning än en annan artikel. Utifrån detta blev det således antalet 

artiklar som bestämde hur framträdande attributet är på mediaagendan. 

 

Modererande	variabler	och	interaktionseffekter	

I hypotes 1 presenterades uppsatsens grundläggande antagande gällande sambandet mellan 

media och den frivilliga redovisningen. I hypotes 2 till 4 tillkom modererande variabler 

som antogs påverka detta samband, varav hypoteserna 2 och 4 presenterar antaganden 

gällande interaktionseffekter. En interaktionseffekt uppstår då sambandet mellan den 

beroende och den oberoende variabeln varierar beroende på styrkan av en tredje variabel 

som då modererar sambandet (Spicer, 2005). För att kunna testa en interaktionseffekt 

behövs även en interaktionsvariabel, vilken tas fram genom att multiplicera den oberoende 

variabeln med den tredje variabeln (Friedrich, 1982).  

 

Förekomsten	av	en	huvudaktör 

Förekomsten av en huvudaktör i medias rapportering är ett mått på hur framträdande de 

utvalda huvudaktörerna är på medias agenda. Detta mättes genom en sökning i den 

använda databasen på samtliga utvalda aktörers namn tillsammans med det attribut som 

undersöks. Det antal artiklar som framkom genom sökningen representerade då hur 

framträdande samtliga huvudaktörer är på medias agenda för det specifika attributet, vilket 

innebar att en sökträff på exempelvis fem artiklar gav variabeln siffran fem. Variabeln 

blev därmed en kvotvariabel, då mätningen fångade antalet gånger som en huvudaktör 

nämndes i samband med attributet. Variabeln avser hypotes två8 vilken inte syftar på de 

fall någon specifik huvudaktör existerar eller ej utan enbart på om någon huvudaktör 

                                                
8 Förekomsten av en huvudaktör i det mediala innehållet modererar medias överföring av attribut till den 
frivilliga redovisningen i en positiv riktning. 
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förekommer överhuvudtaget. De aktörer som vi använde för att mäta denna variabel är 

NGOs eftersom dessa enligt Grafström och Windell (2011) visats vara aktiva 

huvudaktörer på mediaagendan. Dessa är Naturskyddsföreningen, Jordens vänner, 

Världsnaturfonden WWF, Fältbiologerna och Greenpeace. Detta urval baseras på den lista 

över miljöorganisationer som anges på Miljömålssystemets hemsida (Naturvårdsverket, 

2014b) och som anses vara viktiga aktörer som visar engagemang samt tar ansvar för att 

nå miljökvalitetsmålen. Vi ansåg därför att dessa organisationer rimligtvis borde vara de 

mest välkända såväl som förtroendeingivande hos allmänheten och således ha en 

modererande påverkan på medias agenda-setting-effekt.  

 

För att kunna studera om denna variabel modererar medias agenda-setting-effekt på den 

frivilliga redovisningen skapades en interaktionsvariabel. Detta skedde genom en 

multiplikation mellan variablerna för total media och förekomsten av en huvudaktör för 

det specifika attribut som studerades. Produkten av denna multiplikation blev 

interaktionsvariabeln. 

 

Närhet	till	slutmarknaden 

Utifrån formuleringen av hypotes fyra9 valde vi att beskriva variabeln för företagets närhet 

till slutmarknaden med en dikotom variabel: företaget ansågs således vara antingen nära 

slutmarknaden eller ej. Ett företag ansågs, i enlighet med Haddock-Fraser och Fraser 

(2008) vara nära slutmarknaden då det levererar produkter och tjänster direkt till 

slutkonsumenten, inte till ett annat företag, men även då det levererar 

konsumentvarumärken genom en återförsäljare. För att bedöma om ett företag är nära 

slutmarknaden eller inte användes företagets årsredovisning för 2014 som beslutsunderlag. 

Då det i årsredovisningen framgick att ett företag har butiker eller annan direkt kontakt 

med slutkonsumenten bedömdes de vara nära slutkonsument. I denna kategori ingick 

exempelvis banker och fastighetsbolag som hyr ut eller säljer till privatpersoner. 

Fastighetsbolag som endast har affärer med andra företag bedömdes som inte nära 

slutkonsument eftersom de ansågs vara business to business-företag utan ett väl 

framträdande varumärke. Denna bedömning gjordes även för producenter, investment- och 

byggbolag som inte har några affärsförbindelser med privatpersoner. Vissa business to 

business-företag bedömdes dock vara nära slutkonsument då det tydligt framgick att deras 
                                                
9 Då företaget är nära slutmarknaden modereras medias överföring av attribut till den frivilliga redovisningen 
i en positiv riktning. 
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varumärke är framträdande på produkterna slutkonsumenten kommer i kontakt med. I 

denna kategori ingick bland annat läkemedelsföretag, då de har sin logga på icke-

receptbelagda läkemedel och därmed når en bred skara av slutkonsumenter. Företag som 

bedömdes vara nära till slutmarknaden kodades som 1 och företag som bedömdes vara ej 

nära slutmarknaden kodades som 0. 

 

För att studera om denna variabel modererar medias agenda-setting-effekt på den frivilliga 

redovisningen skapades även här en interaktionsvariabel. Denna interaktionsvariabel blev 

då produkten av en multiplikation mellan variablerna för total media och närhet till 

slutmarknaden för det specifika attribut som studerades. 

 

Utgivaren	av	det	mediala	innehållet 

För att kunna mäta hur framträdande olika attribut var på medias agenda söktes över 700 

tidningar igenom med hjälp av databasen Retriever. För att kunna testa hypotes tre10 

krävdes dock att en enskild tidnings närvaro på mediaagendan kunde jämföras med hur 

framträdande totala media var. Därför valdes sex olika tidningar ut som genomsöktes var 

för sig. Variabeln utgivaren av det mediala innehållet blev då ett mått på hur framträdande 

specifika tidningar är på medias agenda. Detta mättes genom att för varje sökning på ett 

attribut anteckna antalet artiklar där attributet nämns per tidning. Antalet artiklar per 

tidning blev således måttet på hur framträdande utgivaren är, vilket gör att denna variabel 

blev en kvotvariabel.  

 

Den modererande effekten som uppstod på grund av utgivaren av det mediala innehållet 

behandlades inte som en interaktionseffekt. Således skedde ingen multiplikation av 

enskilda variabler, vilket var fallet då en interaktionseffektsvariabel skapades för såväl 

förekomsten av en huvudaktör som närhet till slutmarknaden. Analysen av hur utgivaren 

av det mediala innehållet påverkar medias överföring skedde därför genom att jämföra 

koefficienterna för respektive tidnings påverkan med varandra såväl som med totala 

medias påverkan. 

 

                                                
10 Utgivaren av det mediala innehållet modererar medias överföring av attribut till den frivilliga redovisningen i 
en positiv riktning. 
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Kontrollvariabler	

För att undvika att andra faktorer än medias agenda påverkar vår analys har vi valt att 

inkludera ett antal kontrollvariabler. Urvalet av faktorer baseras på tidigare studier som har 

påvisat ett starkt samband mellan variabeln och företagens hållbarhetsredovisning 

 

Storlek  

Att företagets storlek skulle påverka hållbarhetsredovisningen har antagits, och bevisats, i 

flertalet studier (Reverte, 2009; Brammer & Pavelin, 2008; Cormier & Magnan, 2003; 

Fortanier & Kolk, 2007; Haddock- Fraser & Fraser, 2008; Kiliç et al., 2015). 

Utgångspunkten är att företagets storlek har ett positiv samband med 

hållbarhetsredovisningen, vilket grundas på tankar av bland andra Watts och Zimmerman 

(1986) som menade att större aktörer drar till sig mer uppmärksamhet från media, 

beslutsfattare och lagstiftare. Då företagets storlek har en bevisad effekt på 

hållbarhetsredovisningen blev detta ett naturligt val av kontrollvariabel för vår 

undersökning. Måttet som används för att mäta storleken på företaget har i de ovan 

nämnda studierna utgjorts av den naturliga logaritmen av företagets börsvärde (Reverte, 

2009) eller totala tillgångar (Brammer & Pavelin, 2008; Cormier & Magnan, 2003), men 

även företagets omsättning har använts (Haddock-Fraser & Fraser, 2008). Vi valde att 

mäta företagets storlek baserat på börsvärdet, då vi ansåg att detta i större utsträckning 

visar på hur synligt ett företag är hos omgivningen.  

 

Bransch  

Vilken bransch företaget tillhör har också visats vara av betydelse för redovisningen av 

hållbarhetsfrågor (Reverte, 2009; Brown & Deegan, 1998; Cormier & Magnan, 2004; 

Haddock-Fraser & Fraser, 2008). Exempelvis tenderar branscher såsom olje-, gas- och 

pappersindustrin, att skriva mer om regelefterlevnad än andra industrier på grund sin 

kraftigt negativa påverkan på miljön (Haddock-Fraser & Fraser, 

2008).  Branschtillhörighet användes därför som kontrollvariabel i denna studie. Vi valde 

att använda den branschindelning som Nasdaq OMX följer, vilket föll sig naturlig då vi 

gjorde vårt urval av företag baserat på denna börs. Detta branschindelningssystem 

stämmer även överens med Global Industry Classification Standard (GICS) som skapades 

av Morgan Stanley Capital International (MSCI) och Standard and Poor’s år 1999 (MSCI, 

U.å.). Branschindelningen utgår ifrån tio sektorer: energi (oil & gas), material (materials), 
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industrivaror- och tjänster (industrials), konsumentvaror (consumer goods), 

konsumenttjänster (consumer services), hälsovård (health care), teleoperatörer (telecom), 

kraftförsörjning (utilities), finans och fastighet (financials) samt informationsteknik 

(technology) (Nasdaq OMX, 2016).  

 

Lönsamhet  

Forskare har även studerat om det finns något samband mellan företagens lönsamhet och 

hållbarhetsredovisningen (Khan, 2010; Reverte, 2009). Enligt Belkaoui och Karpik (1989) 

skulle ett positivt samband mellan företagets finansiella prestation och 

hållbarhetsredovisning bero på företagsledningen. Om företagsledningen har tillräckliga 

kunskaper för att få företaget att blomstra finansiellt, borde de också vara medvetna om 

vikten av att redovisa sitt sociala ansvar vilket således har en positiv effekt på 

hållbarhetsredovisningen. Reverte (2009) påpekar i sin litteraturgenomgång att det finns 

motstridiga resultat kring sambandet mellan företagets lönsamhet och 

hållbarhetsredovisningen, vidare finner han, i sin egen studie, inget stöd för detta 

samband. Då andra studier, exempelvis Khan (2010) visat på ett positivt samband, ansåg 

vi att denna variabel bör kontrolleras för eventuell påverkan. För att mäta företagets 

lönsamhet användes måttet avkastning på totalt kapital. Detta i enlighet med Reverte 

(2009), vars främsta argument för att använda ett redovisningsbaserat mått är att det inte 

baseras på endast en intressentgrupps, investerarnas, åsikter. 

 

Ägarstruktur 

Även ägarstruktur har visats påverka företagens hållbarhetsredovisning (Reverte, 2009; 

Brammer & Pavelin, 2008; Kiliç et al., 2015, Cormier & Gordon, 2001). Bland annat har 

en hög ägarkoncentration visats tendera leda till mindre miljöredovisning (Brammer & 

Pavelin, 2008), men en spridd ägarstruktur har även visats leda till mer 

hållbarhetsredovisning (Kiliç et al., 2015). Vi använde därför i vår studie en variabel som 

kontrollerar företagets ägarstruktur. Denna variabel är företagets ägarkoncentration, som 

mättes utifrån den sammanlagda röstprocenten för de tre största ägarna och således är den 

en kvotvariabel.  

 

Media exposure 

Tidigare studier har bevisat att medieexponering är en påverkande faktor som bör tas 

hänsyn till då den frivilliga redovisningen ska analyseras. Både Cormier & Magnan (2003) 
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såväl som Reverte (2009) fann positiva samband mellan hur mycket ett företag 

uppmärksammas i media och dess redovisning av hållbarhetsfrågor. För att säkerställa att 

det är medias agenda och inte företaget uppmärksamhet i media som påverkar innehållet i 

den frivilliga redovisningen användes även medieexponering som kontrollvariabel i denna 

uppsats. För att mäta denna variabel gjorde vi, likt Reverte (2009), en sökning på 

företagens namn i media. Variabeln mätte antalet träffar, där fler träffar innebar större 

exponering. I denna uppsats utfördes sökningen genom samma arkiv varifrån uppsatsens 

övriga mediala data tagits fram, Databasen Retriever. 

 

Separat hållbarhetsredovisning 

2015 års upplaga av KPMG's Survey of Corporate Responsibility Reporting visade att 

andelen företag som hållbarhetsredovisar ökar och att trenden alltmer går mot att inkludera 

hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen (Bucher, 2015). Uppsatsens teoretiska 

referensram har visat på betydelsen av den frivilliga redovisningen som en 

kommunikationskanal till företagets intressenter (Lodhia 2014) och att arbetet med CSR 

ofta involverar PR-personal (Kim & Reber, 2008; Moreno et al., 2009). En separat 

hållbarhetsredovisning ger större utrymme för sådan kommunikation och olika 

marknadsföringsaktiviteter, vilket borde innebära att en separat hållbarhetsredovisning 

leder till en ökad mängd redovisning. Därför användes i denna uppsats en dikotom 

variabel som kontrollerade för huruvida företagen använder en separat 

hållbarhetsredovisning, vilket kodades som 1, eller ej, vilket kodades som 0.  

 

6.4	Urval	

Urvalet av företag för undersökningen grundades på företagen listade på Nasdaq OMX 

Stockholm Large Cap. Företagets storlek har visats påverka hållbarhetsredovisningen 

(Reverte, 2009; Brammer & Pavelin, 2008; Cormier & Magnan, 2003; Fortanier & Kolk, 

2007; Haddock- Fraser & Fraser, 2008; Kiliç et al., 2015) och utgångspunkten för detta 

samband är att företagets storlek har ett positiv samband med hållbarhetsredovisningen, 

vilket gjorde det naturligt att välja just Large Cap-företagen. Då dessa företag antas ha mer 

hållbarhetsredovisning ger detta mer material att undersöka, då mindre företag överlag 

rapporterar mindre. Detta ger därför större möjligheter att hitta ett samband med medias 

rapportering, men innebär inte att agenda-setting-effekten inte skulle kunna upptäckas hos 

mindre företag.  
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Vid valet av vilken tryckt press som skulle ingå i undersökningen användes all svensk 

tryckt press i databasen Retriever, vilket innefattar över 700 svenska tidningar. För 

hypotes tre krävdes ett mindre antal tidningar, vilket innebar att olika avvägningar blev 

nödvändiga. Tidningarna skulle dels ha olika institutionella logiker, men det var även 

viktigt att de faktiskt lästes. Baserat på dessa kriterier valdes två tidningar av respektive 

kategori kvällstidning, dagstidning och affärspress ut. De två dagstidningarna, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet, såväl som kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen, 

valdes ut eftersom de, utav de tillgängliga tidningarna i databasen Retriever, uppmätts till 

att ha flest antal läsare enligt TNS Sifos (2015b) räckviddsundersökning ORVESTO 

Konsument 2014: Helår. Dock ingick inte affärspressen i den räckviddsundersökningen. 

Affärspress, Privata Affärer och Ny Teknik, valdes istället ut ur TNS Sifos (2014) 

räckviddsundersökning ORVESTO Näringsliv 2014, utifrån samma kriterier som övriga 

tidningar. En alternativ metod för att välja ut de specifika tidningarna hade kunnat vara att 

gå efter innehållet i tidningarna och således välja de tidningar med mest miljörelaterade 

nyheter. På detta sätt hade en mer specifik bild av medias miljöagenda kunnat skapas. 

Dock utgick vår teoretiska modell från medias kraft att påverka allmänheten, inte utvalda 

grupper, vilket gjorde mer utbredda tidningar till ett bättre val.  

 

6.5	Bortfall	

Urvalet av företag för denna undersökning bestod av samtliga företag listade på Nasdaq 

OMX Stockholm Large Cap per den 22 mars 2016, vilket uppgick till 77 företag. Ett antal 

av dessa publicerade sin hållbarhetsredovisning enbart på engelska, vilket gjorde att vi 

behandlade dessa företag som bortfall. Alternativt hade vi för dessa företag kunnat välja 

att enbart använda årsredovisningar vid sökningar efter de olika attributen, men detta 

bedömdes kunna ge missvisande resultat då företagen faktiskt hade 

hållbarhetsredovisningar och därför inte skulle skriva om ämnet i lika stor utsträckning i 

sina årsredovisningar. Vi hade även kunnat göra en engelsk översättning av våra attribut 

och använda dessa för att söka i de engelska hållbarhetsredovisningarna. Detta alternativ 

valdes dock bort då dessa företag antogs ha en mer internationell inriktning med fokus 

även på utländska investerare, som troligtvis inte tar del av svensk media i samma 

utsträckning som svenska investerare och allmänhet. Då vår teoretiska modell utgår från 

en allmänhet som tar del av och därmed påverkas av media, ansåg vi det vara bäst att inte 
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ta med de företag som enbart redovisade på engelska. Risken att översätta orden felaktigt 

och därmed få ett felaktigt resultat bidrog också till detta beslut. Ett antal företag 

redovisade på engelska enbart något eller några år, vilket ledde till bortfall för dessa 

specifika år. Detsamma gällde för de företag som börsnoterades under den tidsperiod som 

undersöktes (2010-2014), de år som företaget inte var börsnoterat togs inte med i 

undersökningen. Även de företag med brutet räkenskapsår behandlades som bortfall, då 

detta hade tvingat oss att göra ytterligare en tidskrävande sökning för medias agenda under 

just denna period. Det totala antalet företag som återstod efter denna bortfallsprocess och 

således utgjorde basen för vår undersökning av hållbarhetsredovisningar blev 54 stycken. 

Då det för varje företag studerades fem hållbarhetsredovisningar låg det ursprungliga 

urvalet på 385 observerade redovisningar och efter bortfallet för hela företag låg antalet 

observerade redovisningar på 270. Utöver detta förekom det även nio bortfall av 

redovisningar för enstaka år inom de kvarvarande företagen, vilket gjorde att det totala 

antalet observationer, uppdelade på år, till sist blev 261 redovisningar. 

 

Även för det ursprungliga antalet ord som användes i sökningen för vår innehållsanalys 

uppstod ett visst bortfall. När vi upptäckte att vissa ord inte gav några träffar alls, antingen 

i media eller i redovisningen, så valde vi att ta bort dessa ord då vi inte skulle kunna 

studera någon förändring av dessa. Detta bortfall var dock välkommet då vi relativt snabbt 

insåg att vårt ursprungliga antal ord var lite väl ambitiöst och inte hade varit en rimlig 

mängd att undersöka inom den tidsram vi hade. De ord vi valde att ha med i analysen gav 

ett rikligt, men varierat antal träffar varför vi ansåg dessa vara användbara för vår 

undersökning.  

 

6.6	Metodkritik	

De variabler, i form av olika attribut, som användes för att fånga hur medias agenda har 

förändrats över tid grundades på det av regering och riksdag antagna miljömålssystemet 

(Naturvårdsverket, 2014a). Detta kan påverka studiens validitet11, då detta sätt att mäta 

medias agenda inte utgår ifrån vad media skriver och således ökar risken att göra en 

felaktig mätning av medias agenda. Detta hanterades genom att basera attributlistan på ett 

av styrande organ framtaget målsystem som gäller för miljöarbetet i hela landet. Vi ansåg 

det troligt att de ord som användes i denna även skulle användas i medias rapportering 

                                                
11 Validitet syftar till metodens precision att mäta det som ska mätas (Bryman & Bell, 2015). 
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såväl som i företagens frivilliga redovisning och därmed på ett trovärdigt sätt kunna mäta 

medias respektive företagens agendor.  

 

Möjligheten att en annan studie oberoende från denna skulle få andra utfall finns i det fall 

denna valt att använda andra attribut såväl som tidsram för att studera medias second level 

agenda-setting-effekt på företagens frivilliga redovisning. Detta beror på att det undersökta 

datamaterialet från media såväl som företagens frivilliga redovisning förändras med 

tiden.  Denna studie innehar emellertid bra reliabilitet12 i det fall en oberoende studie 

väljer att studera samma attribut inom samma tidsram eftersom den med stor sannolikhet 

skulle få fram exakt samma resultat. Reliabiliteten skapas delvis av den noggrannhet som 

spelat in vid hanteringen av datamaterialet då det lades tid på att kontrollera och korrigera 

för eventuella fel i siffror. Reliabiliteten framkommer även av den utförliga beskrivningen 

av tillvägagångssättet i studien, vilket gör den mer replikerbar. 

  

                                                
12 Reliabilitet syftar till studiens pålitlighet i den mån liknande resultat kan uppnås om studien utfördes igen 
(Bryman & Bell, 2015). 
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7.	Kvantitativt	resultat	och	analys	
 

I detta kapitel presenteras resultaten av de statistiska testerna. I en inledande univariat 

analys ges en första beskrivning av det insamlade datamaterialet. En enklare bivariat 

analys utförs som sedan följs upp av en mer avancerad multivariat analys, vilken avser 

testa de fyra hypoteser som härletts i kapitel fyra. Genom hela kapitlet sker analysen i 

samband med resultatpresentationen. Till sist tillkommer en övergripande analys där de 

tidigare insikterna sammanfattas och diskuteras i en bredare kontext.  
 

 

7.1	Univariat	och	bivariat	analys	

Analys	av	antalet	omnämnanden	i	media	och	den	frivilliga	redovisningen	

Faktisk	förändring	i	antal	omnämnanden 

Förändringen av attributens förekomst i media är relativt liten och åskådliggörs i diagram 

1 och 2. Det attribut som avviker är återvinning, som har minskat märkbart över de fem 

studerade åren. År 2010 omnämndes detta attribut knappt 12 000 gånger, vilket årligen 

minskat till drygt 8 000 omnämnanden under 2014. Detta attribut sticker också ut från de 

övriga attributen som samtliga understiger 6 000 omnämnanden för samtliga år. De tre 

attribut som omnämns minst antal gånger, miljöhänsyn, resurseffektiv och 

energianvändning, har också legat stadigt på denna låga nivå över samtliga år. 

Resurseffektiv har omnämnts klart minst antal gånger, med ett minimum på 145 år 2010 

och ett maximum på 440 år 2013.  
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Diagram	1:	Medias	totala	rapportering	i	antal	artiklar	per	attribut	per	år.	
 

 
Diagram	2:	Medias	procentuella	rapportering	av	artiklar	per	attribut	per	år.	
 

 

Förändringen av attributens förekomst i företagens frivilliga redovisning åskådliggörs i 

diagram 3 och 4. Det har skett en ökning i antalet omnämnanden i redovisningen över de 

fem studerade åren för samtliga attribut, förutom miljöhänsyn vars minskning över åren är 

knappt märkbar, se diagram 3. Trots detta är den procentuella fördelningen mellan 
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attributen relativt jämn över åren, se diagram 4. Det syns också en stor skillnad i det 

faktiska antalet omnämnanden mellan attributen; minst omnämnanden för samtliga år 

utom 2010 får miljöhänsyn, som år 2014 omnämndes 29 gånger i redovisningarna, medan 

attributet energianvändning omnämndes 334 gånger, se tabell 2. 

 

 
Diagram	3:	Totala	antalet	gånger	attributen	redovisas	i	den	frivilliga	redovisningen	per	år.	
 
 

 
Diagram	4:	Procentuella	fördelningen	av	attributens	förekomst	i	den	frivilliga	redovisningen	per	år.	
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	Årtal	 -10	 -11	 -12	 -13	 -14	

Energianvändning	 191	 262	 276	 286	 334	

Förorening	 53	 63	 66	 67	 73	

Koldioxidutsläpp	 265	 348	 310	 321	 307	

Miljöhänsyn	 30	 27	 27	 23	 29	

Resurseffektiv	 8	 23	 47	 58	 84	

Förnybar	 161	 140	 188	 209	 229	

Växthusgas	 89	 97	 130	 144	 191	

Återvinning	 183	 207	 258	 237	 271	

TOTALT	 980	 1167	 1302	 1345	 1518	
	

Tabell	2:	Det	totala	antalet	gånger	attributen	redovisas	i	den	frivilliga	redovisningen	per	år.	

 

Den tydligaste skillnaden mellan redovisningen och media syns i användandet av attributet 

återvinning, som utgjorde över en tredjedel av medias totala användande av samtliga 

attribut, för alla år (se diagram 2). I redovisningen fick återvinning bara knappt en 

femtedel av utrymmet (se diagram 4). I redovisningen verkar attributen energianvändning 

och koldioxidutsläpp vara populärare, medan de i media får mindre uppmärksamhet. 

Resultaten av de inledande univariata testerna tyder således på att den frivilliga 

redovisningen inte verkar följa medias rapportering kring attributen. Denna slutsats 

förstärks ytterligare av att attributet återvinning visar på en stor minskning i media över 

tid, medan användandet av detta attribut i redovisningen ökar. 

 

Relativ	förändring	i	antal	omnämnanden 

Tabell 3 visar den procentuella förändringen av antalet omnämnanden per attribut, både 

för media och redovisningen. Denna tabell visar förändringen mer i detalj och ger en mer 

exakt bild av hur användningen av attributen utvecklats. Tabellen visar att för samtliga år, 

utom 2013, sker en minskning i användandet av majoriteten av attributen i media. För 

redovisningen, däremot, sker en ökning i användandet av majoriteten av attributen. Det 

attribut som står ut extra är resurseffektiv, som procentuellt har ökat mest och uppvisar ett 

mönster där användandet av attributet i den frivilliga redovisningen ökar då medias 

användning av attributet ökar. Ett undantag från detta mönster är år 2014 då förändringen 

var negativ i media, men positiv i den frivilliga redovisningen. Det mönster som 

uppdagades motiverar vidare analys av datan.  
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Tabell	3:	Procentuell	förändring	av	attributen	i	media	respektive	den	frivilliga	redovisningen.	

 

Analys	av	medelvärden	och	normalfördelning	

Medelvärdena för antalet gånger attributen nämns i redovisningen är låga relativt 

maximumvärdena, vilket syns i tabell 4. Detta förklaras av att det finns många nollvärden i 

datamängden. För att avgöra hur datan är fördelad utförs Skewness och Kurtosis-tester, 

som för vår datamängd ligger på väldigt höga värden, se tabell 4.  

 

	
Tabell	4:	Deskriptiv	statistik	över	attributens	förekomst	i	den	frivilliga	redovisningen. 
 

När värdena för Skewness-testerna är skilda från noll är datan snedfördelad, åt höger vid 

positiva värden och åt vänster vid negativa (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Skewnessvärdena, som presenteras i tabell 4, ligger mellan 2,2 och 3,6, vilket tyder på att 

datan är snedfördelad åt höger. Kurtosistestet visar på toppigheten i datamängden. När 

värdet är positivt skilt från noll är datan toppigare och när datan är negativt skilt från noll 

är datan flatare, jämfört med en normalfördelad datamängd vars kurtosisvärde är 0. 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Kurtosistestet för vår datamängd ligger på mellan 5,2 och 

17,5 vilket tyder på en kraftig toppighet i datamängden, vilket även det kan kopplas till det 

stora antalet nollvärden. Trots att attributen i redovisningen såväl som kontrollvariablerna 

var icke normalfördelade utfördes ingen logaritmering, då samtliga attribut innehöll 

nollvärden och dessa inte går att logaritmera. För variabeln börsvärde fanns inga 

nollvärden och då denna visade tecken på att inte vara normalfördelad skapades en ny 

Procentuell	
förändring Media Redovisning Media Redovisning Media Redovisning Media Redovisning

Energianvändning -10% 37% -24% 5% 7% 4% -6% 17%
Förorening 6% 19% -7% 5% 1% 2% -22% 9%
Koldioxidutsläpp -29% 31% -14% -11% 6% 4% -4% -4%
Miljöhänsyn 25% -10% -15% 0% -4% -15% -14% 26%
Resurseffektiv 78% 188% 48% 104% 15% 23% -17% 45%
Förnybar -19% -13% -8% 34% -3% 11% 19% 10%
Växthusgas -3% 9% -3% 34% 12% 11% 10% 33%
Återvinning -16% 13% -2% 25% -7% -8% -6% 14%

2013-20142010-2011 2011-2012 2012-2013

Redovisning N Minimum Maximum Medelvärde Std.avvikelse Skewness Kurtosis
Energianvändning 261 0 50 5 8 2,905 9,759
Förorening 261 0 12 1 2 2,208 6,407
Koldioxidutsläpp 261 0 59 6 10 2,975 9,918
Miljöhänsyn 261 0 5 1 1 2,203 5,246
Resurseffektiv 261 0 11 1 2 2,909 8,202
Förnybar 261 0 48 4 8 3,025 9,335
Växthusgas 261 0 33 2 4 3,569 17,532
Återvinning 261 0 49 4 7 2,731 10,136
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variabel som bestod av det logaritmerade värdet av börsvärde, vilket gav en 

normalfördelad datamängd för denna variabel. Skillnaden illustreras i diagram 5 och 6. 

 

 
Diagram	5:	Histogram	över	datan	för	börsvärde.	
 
 

 
Diagram	6:	Histogram	över	den	logaritmerade	datan	för	börsvärde. 
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Kurtosisvärdena för samtliga attribut omnämnda i media är negativa och nära noll, vilket 

innebär att datamängden är flatare. Skewnessvärdena är också samtliga nära noll, vilket 

tyder på en normalfördelad datamängd, se tabell 5. 

 

	
Tabell	5:	Deskriptiv	statistik	över	attributens	förekomst	i	media. 
 

Då datamängden för attributen i redovisningen samt majoriteten av kontrollvariablerna var 

icke normalfördelade och ej kunde logaritmeras, tolkades de påföljande testresultaten med 

försiktighet. Då det var svårt att utläsa något samband mellan den frivilliga redovisningen 

och medias rapportering i de tidigare univariata testresultaten krävdes ytterligare tester. 

Således ansågs en bivariat analys ge vidare insikter. 

 

Bivariat	analys	

Den bivariata analysen bestod av en korrelationsmatris13. För att studera både media och 

företagens frivilliga redovisning användes kvotvariabler, vilket gjorde ett Pearsons r test 

lämpligt för att studera relationen mellan dessa variabler (Bryman & Bell, 2005).  

Korrelationsmatrisen gav en del signifikanta korrelationer som stöder argumentet om att 

media skulle ha en påverkan på vad företag skriver i sin frivilliga redovisning. Framförallt 

framstod det ett flertal signifikanta samband mellan media och den frivilliga redovisningen 

gällande attributen resurseffektiv såväl som växthusgas. Korrelationen för 

huvudsambandet, det mellan redovisningen och totala medias rapportering av dessa 

attribut, var 0,211 respektive 0,134 vilket gav skäl till en djupare undersökning av våra 

attribut. Detta utfördes med hjälp av en multivariat analys.  

 

                                                
13 Då korrelationsmatrisen var för stor för att presenteras i uppsatsen finns den tillgänglig som separat fil på DiVA. 

Media N Minimum Maximum Medelvärde Std.avvikelse Skewness Kurtosis
Energianvändning 261 926 1358 1084 174 0,558 -1,41
Förorening 261 2310 3125 2849 282 -1,222 -0,061
Koldioxidutsläpp 261 2627 4338 3097 639 1,315 -0,007
Miljöhänsyn 261 747 1062 886 102 0,489 -0,544
Resurseffektiv 261 145 440 318 105 -0,57 -1,065
Förnybar 261 3924 5415 4486 536 0,703 -0,831
Växthusgas 261 3204 3941 3487 261 0,752 -0,787
Återvinning 261 8487 11753 9771 1109 0,774 -0,537
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7.2	Multivariat	analys	

Samtliga regressionsmodeller för medias påverkan på den frivilliga redovisningen var 

signifikanta, utom modellen för attributet energianvändning (se samtliga 

regressionstabeller). Störst fokus i detta avsnitt läggs på de variabler som uppvisade 

signifikanta koefficienter. Därför kommer Durbin-Watson-värdena diskuteras för de 

modeller där de signifikanta variablerna ingår. Även toleransvärden diskuteras enbart för 

de signifikanta variablerna. Avsnittet rundas av med en diskussion kring resultaten av 

kontrollvariablerna. 

 

Hypotes	ett	

“Ju mer framträdande ett attribut inom miljöområdet är i media, desto mer 

framträdande är detta attribut i den frivilliga redovisningen.” 

Resultaten för testerna av hypotes 1 redovisas i regressionstabell 1. Regressionsanalyserna 

som testade vår första hypotes visade signifikans för endast ett av attributen. Detta attribut 

var resurseffektivitet vars koefficient för medias påverkan på den frivilliga redovisningen 

var 0,003. Detta innebär att för varje ytterligare artikel som media publicerar där de 

nämner ordet resurseffektiv, skrivs detta ord i genomsnitt 0,003 fler gånger i företagens 

frivilliga redovisning, givet att allt annat är lika för de övriga variablerna i modellen. Då 

övriga attribut fick ej signifikanta resultat finns en stor risk för att dra felaktiga slutsatser 

kring huruvida hypotesen ska accepteras eller ej ifall dessa resultat skulle tas hänsyn till. 

Trots detta kan det vara intressant att granska några av dessa koefficienter. För ett av 

attributen, växthusgas, var medias påverkan positiv. För ett annat attribut, 

koldioxidutsläpp, var riktningskoefficienten negativ. Denna negativa koefficient motsäger 

vår hypotes, men då den är ej signifikant medräknas den inte när slutsatser dras kring 

hypotesen. För resterande attribut var tre av dessa noll och för ett attribut var koefficienten 

0,00006041, vilket avrundades till 0,000 i regressionstabell 1. Detta innebär att medias 

påverkan på den frivilliga redovisningen avseende dessa attribut anses obefintlig. 
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Regressionstabell	1:	Regression	för	sambandet	mellan	totala	medias	rapportering	och	den	frivilliga	redovisningen.		
Förklaringsgraden för modellen som analyserar attributet resurseffektivitet var 36,3 

procent, vilket får anses vara ett acceptabelt värde14. Modellerna testades även för 

autokorrelation för att upptäcka om datamängden var korrelerad med sig själv, det vill 

säga att den beroende variabelns värden är korrelerade med tidigare års värden. Durbin-

Watson-testet användes för detta och värdet för modellen som testade attributet 

resurseffektiv var 1,183, vilket enligt Andersson, Jorner och Ågren (2007) får anses som 

acceptabelt. Variablerna testades även för eventuell korrelation med varandra, så kallad 

multikollinearitet, vilket mäts genom att granska toleransvärdet. Variablerna i modellen 

för attributet resurseffektiv hade samtliga ett toleransvärde över 0,5, vilket enligt Djurfeldt 

och Barmark (2009) får anses som acceptabelt.  

 

Resultaten av testerna visar att ett av attributen ger signifikanta resultat, i den riktning som 

hypotesen förutspådde. Detta medför att hypotesen delvis accepteras, då effekten endast 

kan påvisas för ett av de testade attributen.  

 

Analys 

Vår utgångspunkt för formuleringen av hypotes 1 var bland annat att företagen har antagit 

en mer proaktiv kommunikation av sitt sociala ansvar, istället för en reaktiv, för att 

undvika att legitimitetsbrister uppstår (Arvidsson, 2010). Media, med sin bevisade agenda-

setting-effekt, skulle därför vara en viktig informationskälla för vad intressenterna anser 

vara viktigt. Resultaten av regressionsmodellerna som testat hypotes 1 visar att en viss 

överföring av medias agenda sker till den frivilliga redovisningen. Attributet resurseffektiv 

ger signifikanta resultat, men är också det enda attribut som verkar överföras. Detta skulle 

kunna bero på företagens intryck av att det är ett ämne som intressenterna tycker är viktigt, 

men det proaktiva förhållningssättet ger också företagen möjlighet att styra diskussionen 
                                                
14 Jämför med Statistiska centralbyråns statistikguide, där ett acceptabelt värde för förklaringsgraden anges 
vara 30 procent (SCB, u.å.). 

Sig:%0,001 R2:%0,136 Sig:%0,000 R2:%0,327 Sig:%0,006 R2:%0,122 Sig:%0,000 R2:%0,363 Sig:%0,000 R2:%0,220 Sig:%0,000 R2:%0,245 Sig:%0,000 R2:%0,406
B Std.&fel B Std.&fel B Std.&fel B Std.&fel B Std.&fel B Std.&fel B Std.&fel

(Constant) 3,347+ 1,878 %:23,381** 7,192 :0,991 0,844 %:3,141** 1,010 :3,831 6,826 %:7,266* 3,200 %:11,578* 5,801
Energi%(B) :0,955 0,811 :5,836 4,096 %:0,826* 0,419 :0,308 0,741 :1,531 3,511 0,870 1,481 0,479 2,451
Material%(B) 0,941* 0,473 6,852* 2,386 0,494* 0,244 %1,979** 0,432 %11,928** 2,042 %2,608** 0,863 %13,387** 1,429
Industrivaror:%&%tjänster%(B) :0,053 0,289 6,055** 1,456 :0,163 0,148 %0,554* 0,263 0,364 1,241 %1,220* 0,526 %4,896** 0,875
Konsumentvaror%(B) 0,597 0,517 11,064** 2,614 :0,079 0,267 %3,071** 0,473 %8,841** 2,238 %2,881** 0,943 %7,712** 1,563
Konsumenttjänster%(B) %:1,272* 0,458 3,699 2,325 :0,278 0,234 :0,029 0,420 :0,240 1,963 1,055 0,836 0,838 1,407
Hälsovård%(B) :0,658 0,457 :1,898 2,329 :0,119 0,236 :0,130 0,421 :2,810 1,981 1,121 0,835 1,512 1,398
Teleoperatör%(B) :1,323 0,807 :5,691 4,080 %:0,740+ 0,417 :0,292 0,738 :1,868 3,491 :0,114 1,472 :2,495 2,441
Informationsteknik%(B) :1,113 0,806 :5,579 4,070 :0,601 0,417 0,350 0,737 :2,739 3,488 :1,619 1,472 :0,450 2,436
Separat%redovisning 0,280 0,321 :0,240 1,631 %:0,404* 0,166 %0,874** 0,294 :0,196 1,389 %1,884** 0,584 :0,722 0,974
Ägarstruktur %:1,353* 0,487 %:6,758* 2,457 %:0,500* 0,252 0,052 0,445 2,915 2,106 0,650 0,889 %:2,836+ 1,470
Lönsamhet 1,936 1,397 :0,232 7,274 :0,720 0,717 :1,030 1,305 :3,719 6,110 :4,026 2,553 5,095 4,382
Mediaexponering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000* 0,000 0,000 0,000
Storlek :0,072 0,111 3,172** 0,568 0,171* 0,057 %0,257* 0,103 0,539 0,472 %0,473* 0,203 %1,588** 0,348
Total-media 0,000 0,000 &0,001 0,001 0,000 0,001 -0,003* 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000
%**.%Variabeln%är%signifikant%på%0,01:nivå. %*.%Variabeln%är%signifikant%på%0,05:nivå. %+.%Variabeln%är%signifikant%på%0,10:nivå. (B).%Bransch

Media

Modell-6 Modell-7
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(Smerecnik & Renegar, 2010). När företagen inser att resurseffektivitet är en viktig fråga i 

samhället, väljer de att adressera frågan i hållbarhetsredovisningen för att själva kunna 

förmedla den bild av företaget som de vill att läsaren ska få. Att just attributet 

resurseffektivitet verkar ha en tydligare överföring än de andra attributen kan förstås 

utifrån frågans allmänna och breda räckvidd hos allmänheten. Att företagen inte slösar 

med allas våra gemensamma resurser är en fråga som berör samtliga individer i samhället, 

vilket innebär att flertalet intressentgrupper blir intresserade av företagens ansvarstagande 

i denna fråga.  

 

Dock är de sex övriga attributen som testats i regressionsmodellerna också relativt allmänt 

hållna. Ord som återvinning, förorening och koldioxidutsläpp får antas kännas igen av de 

flesta och medias rapportering av dessa borde därmed ge liknande effekt på företagens 

redovisning, enligt tidigare diskussion. Vad som dock skulle kunna tänkas skilja 

resurseffektiv från de övriga attributen är i sättet orden används. Resurseffektivitet, i likhet 

med hållbarhet, är ett ord med positiv klang och visar på ett ansvarstagande från 

företagens sida, utan att företagen egentligen behöver säga särskilt mycket om hur detta 

ansvar tas. Detta kan jämföras med exempelvis koldioxidutsläpp eller återvinning, två av 

de övriga attributen, som för att ges värde kanske i större utsträckning kräver mer specifik 

redovisning med exakta utsläppstal eller mängd återvunnet material. Detta resonemang 

leder in på diskussionen om företagens användande av greenwash, vilseledande 

kommunikation om miljöfrågor (Lyon & Montgomery, 2015). Genom att använda ord 

som inte placerar företaget allt för mycket i skottlinjen för diverse miljöaktivister, men 

som ändå ger sken av att företaget tar sitt ansvar, kan en positiv bild av företaget inges. 

Huruvida media har en agenda-setting-effekt på den frivilliga redovisningen borde därför 

bero på hur komplicerat attributet är och vilka krav som ställs på redovisningen av detta. 

Då denna kvantitativa studie inte ger oss möjlighet att undersöka i vilket sammanhang 

attributen används, ges denna diskussion inte mer utrymme här utan tas vidare i den 

kvalitativa analysen i kapitel nio. 

 

En annan tänkbar förklaring till att just ordet resurseffektivitet verkar överföras kan vara 

dess koppling till ekonomiska ställningstaganden hos företagen. Ett hållbart företagande 

anses ha tre dimensioner: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet (Hopwood et al. 

2010), vilket beskrivs som ett triple bottom line-synsätt (Ahi & Searcy 2015). Företagens 

öppenhet för medias påverkan för just attributet resurseffektivitet skulle kunna tänkas bero 
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på dess användbarhet för att uttrycka miljömässig såväl som ekonomisk hållbarhet. Även 

denna diskussion tas vidare i kapitel nio, där en analys sker av hur ett attribut beskrivs i 

miljömässiga såväl som andra sammanhang.  

 

Företagens redovisning av ordet resurseffektivitet visade sig också bero på huruvida 

hållbarhetsredovisning var separerad från årsredovisningen eller ej. En positiv effekt 

syntes då den inte var en del av årsredovisningen, vilket kan bero på det faktum att en 

separat bilaga ger utrymme för mer text. Det kan också förklaras med hjälp av tidigare 

forskning som visat på kopplingen mellan kommunikationen av hållbarhetsarbete och 

företagens marknadsföringsaktiviteter. Arbetet med CSR involverar ofta PR-personal 

(Kim & Reber, 2008; Moreno et al., 2009) och inom management ses denna typ av 

kommunikation som ett sätt att bygga upp företagets varumärke (Brønn, 2014). Forskning 

har också uppmärksammat hur kommunikationen av hållbarhetsfrågor kan påverka 

företagets rykte (Eisenegger & Schranz, 2014). En separat hållbarhetsredovisning ger 

rimligtvis större möjligheter till en mer kraftfull marknadsföring och 

varumärkesbyggande, vilket kan förklara varför resurseffektivitet omnämns fler gånger i 

separata hållbarhetsredovisningar. Även för attributet växthusgas hade separat 

hållbarhetsredovisning en signifikant positiv effekt på den frivilliga redovisningen, men 

medias rapportering hade ingen signifikant effekt. Detta resultat är extra intressant, då den 

bivariata analysen av förhållandet mellan media och redovisningen för detta attribut visade 

på en signifikant positiv korrelation. Detta samband berodde alltså inte på medias agenda-

setting-effekt, utan på andra faktorer såsom en separat hållbarhetsredovisning. 

 

Hypotes	två	

“Förekomsten av en huvudaktör i det mediala innehållet modererar medias överföring 

av attribut till den frivilliga redovisningen i en positiv riktning.” 

Resultaten för testerna av hypotes 2 redovisas i regressionstabell 2. Regressionsmodellerna 

som testar den direkta effekten och interaktionseffekten av förekomsten av en huvudaktör 

visar på olika resultat för attributen, se regressionstabell 2. Koefficienten för variabeln 

som mäter den direkta effekten av en huvudaktörs förekomst, alltså den effekt som ges av 

att ytterligare en artikel som nämner attributet också nämner en huvudaktör, var 

signifikant för endast två attribut, resurseffektiv och växthusgas. Riktningen på 

koefficienterna var positiv för dem båda. Koefficienten för variabeln som mäter den 
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direkta effekten av medias totala överföring var även den signifikant för attributen 

resurseffektiv och växthusgas. Riktningen på koefficienterna var positiv även för denna 

variabel, i båda modellerna. För variabeln som mäter interaktionseffekten av förekomsten 

av en huvudaktör i det mediala innehållet, är koefficienten också signifikant för enbart 

resurseffektiv och växthusgas. Riktningen på variabelns koefficient är för båda modellerna 

negativ. Koefficienten för växthusgas var -0,0000815, vilket har avrundats till minus noll i 

regressionstabell 2. Durbin-Watson-värdet för modellerna var 1,180 respektive 0,817, 

vilket tyder på att det finns autokorrelation i modellen för växthusgas (Andersson, Jorner 

& Ågrens, 2007). Toleransvärdet för samtliga tre variabler, direkt effekt av huvudaktörers 

förekomst, huvudaktörens interaktionseffekt samt totala medias direkta effekt, i båda de 

två modellerna antydde att positiv autokorrelation förekom. Detta var dock inte oväntat, då 

interaktionsvariabeln beräknas genom att multiplicera de två förklarande variablerna 

(Friedrich, 1982) vilka i detta fall var förekomsten av en huvudaktör och total media. 

Förklaringsgraden för de två modellerna var 37,2 procent respektive 26,4 procent, vilket 

får anses vara ett acceptabelt värde15. 

 

 
Regressionstabell	2:	Regression	för	sambandet	mellan	förekomsten	av	en	huvudaktör	och	den	frivilliga	redovisningen.		
 

Variabeln som förklarade interaktionseffekten exkluderades ur regressionsmodellen för 

attributet förorening då toleransvärdet var alltför lågt. Interaktionseffekten var negativ för 

de två attributen resurseffektiv och växthusgas. Då vår hypotes förutspådde en positiv 

riktning på interaktionseffekten måste vi förkasta denna baserat på våra tester. Den 

negativa riktningen på interaktionseffekten leder dock till vissa svårigheter vid den totala 

tolkningen av resultaten, då de enskilda effekterna av medias respektive huvudaktörernas 

påverkan är positiv (se regressionstabell 2). En möjlig förklaring kan vara att effekten av 

                                                
15 Jämför med Statistiska centralbyråns statistikguide, där ett acceptabelt värde för förklaringsgraden anges 
vara 30 procent (SCB, u.å.). 

Sig:%0,001 R2:%0,143 Sig:%0,000 R2:%0,335 Sig:%0,013 R2:%0,122 Sig:%0,000 R2:%0,372 Sig:%0,000 R2:%0,223 Sig:%0,000 R2:%0,264 Sig:%0,000 R2:%0,411
B Std.%Fel B Std.%Fel B Std.%Fel B Std.%Fel B Std.%Fel B Std.%Fel B Std.%Fel

(Constant) 3,461+ 1,877 %@77,862* 35,271 @1,970 3,106 %@7,382* 2,507 @2,431 17,646 %@70,146+ 40,448 %@36,343+ 19,685
Energi%(B) @0,949 0,810 @5,861 4,092 %@0,827+ 0,421 @0,309 0,739 @1,519 3,519 0,929 1,469 0,487 2,452
Material%(B) 0,976* 0,473 6,690* 2,386 0,497* 0,246 2,019** 0,431 12,040** 2,055 2,716* 0,858 13,361** 1,430
Industrivaror@%&%tjänster%(B) @0,089 0,289 6,252** 1,461 @0,165 0,150 0,509+ 0,263 0,242 1,259 1,083* 0,526 4,93** 0,876
Konsumentvaror%(B) 0,639 0,517 11,049** 2,611 @0,074 0,268 3,065** 0,471 8,914** 2,245 3,033** 0,938 7,797** 1,565
Konsumenttjänster%(B) %@1,356* 0,461 4,228+ 2,352 @0,279 0,237 @0,134 0,423 @0,551 2,020 0,658 0,846 0,901 1,411
Hälsovård%(B) @0,585 0,459 @2,180 2,335 @0,116 0,237 @0,081 0,420 @2,608 2,007 1,444+ 0,839 1,534 1,400
Teleoperatör%(B) %@1,391+ 0,807 @5,555 4,076 %@0,744+ 0,419 @0,319 0,736 @2,001 3,507 @0,354 1,464 @2,526 2,443
Informationsteknik%(B) @1,095 0,804 @5,714 4,067 @0,601 0,418 0,370 0,735 @2,662 3,497 @1,497 1,460 @0,447 2,437
Separat%redovisning 0,225 0,323 @0,142 1,632 %@0,412* 0,167 0,860* 0,294 @0,332 1,404 1,694* 0,587 @0,808 0,978
Ägarstruktur %@1,359* 0,486 %@6,613* 2,459 %@0,505* 0,253 0,024 0,444 2,803 2,114 0,617 0,882 %@2,862+ 1,474
Lönsamhet 2,337 1,425 @1,251 7,315 @0,707 0,724 @0,857 1,307 @2,924 6,285 @2,366 2,625 5,204 4,386
Mediaexponering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000* 0,000 0,000 0,000
Storlek @0,097 0,112 3,394** 0,586 0,171* 0,057 0,216* 0,105 0,412 0,500 0,326 0,211 1,605** 0,352
Huvudaktör *0,005 0,003 0,274 0,173 0,011 0,027 0,401+ 0,218 *0,017 0,047 0,274+ 0,161 0,071 0,062
Interaktionseffekt exkl exkl *0,000 0,000 *0,000 0,000 ?*0,001+ 0,001 0,000 0,000 ?*0,000+ 0,000 *0,000 0,000
Total?media 0,000 0,000 0,017 0,012 0,001 0,003 0,017* 0,008 0,001 0,004 0,020+ 0,012 0,003 0,002
%**.%Variabeln%är%signifikant%på%0,01@nivå. %*.%Variabeln%är%signifikant%på%0,05@nivå. %+.%Variabeln%är%signifikant%på%0,10@nivå. (B).%Bransch

Förekomsten?av?en?
huvudaktör

Modell?6 Modell?7
Förorening Koldioxidutsläpp Miljöhänsyn Resurseffektiv Förnybar Växthusgas Återvinning

Modell?3Modell?1 Modell?2 Modell?3 Modell?4
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totala media respektive media med en tydlig huvudaktör är positiv, men då den ena blir 

mer framträdande avtar den positiva effekten av den andra. När antalet artiklar med en 

huvudaktör (som nämner attributet resurseffektiv) ökar minskar således effekten av totala 

medias påverkan, men det innebär också att när totala antalet artiklar (som nämner 

attributet resurseffektiv) ökar så minskar effekten av artiklarna med en tydlig huvudaktör. 

Detta skulle kunna tolkas som att när medias totala rapportering ökar så försvinner 

artiklarna med en tydlig huvudaktör i mängden och får därför inte lika stor effekt på den 

totala överföringen till den frivilliga redovisningen. Denna relation gäller då även åt andra 

hållet: när rapporteringen med en huvudaktör ökar blir denna påverkan så pass stor att den 

överskuggar totala medias påverkan så att denna minskar. Vår hypotes måste fortfarande 

förkastas. Hypotesen förutspådde att en ökad närvaro av huvudaktörer skulle öka totala 

medias påverkan, vilket inte är fallet baserat på tolkningen av resultatet.  

 

Analys 

I formuleringen av hypotes två utgick vi ifrån hur CSR har utvecklats i den svenska 

kontexten och att fenomenet fått fäste i välfärdskontexten. Företagens sociala ansvar 

utvecklas på en arena där de traditionella aktörerna (staten, fackförbunden och 

arbetsgivarna) inte har huvudrollen; NGOs, konsulter och investerare anses idag vara 

centrala för utvecklingen av CSR (Borglund et al., 2008; Windell, 2006, för båda se De 

Geer et al., 2009). Media verkar som en arena för dessa aktörer vilket innebär att 

perspektivet som förmedlas i artikeln, som är format av dessa aktörers åsikter, överförs till 

allmänheten i enlighet med vår teoretiska triangelmodell. Då en stor del av alla artiklar 

som är relaterade till CSR domineras av en huvudaktör (Grafström & Windell, 2011) blir 

denna rapportering mer framträdande och således blir dessa åsikter mer framträdande i 

allmänhetens sinne, än medias rapportering överlag. Då individer har visat på en allmän 

skepsis gentemot medias rapportering av miljöfrågor och anser den vara allt för 

kommersiell (Olausson, 2011), antog vi att en artikel med en tydlig huvudaktör som 

allmänheten känner till såsom Greenpeace, får större agenda-setting-effekt än en generell 

rapportering av miljöfrågor utan en konkret avsändare.  

 

Tolkningen av våra resultat ledde till att vår hypotes förkastades då interaktionseffekten av 

huvudaktörers förekomst var negativ. När huvudaktörer blev mer framträdande i media 

minskade totala medias effekt. Detta resultat ger intrycket av att huvudaktörernas ökade 
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närvaro i mediaflödet minskar totala medias agenda-setting-effekt. Detta skulle kunna 

förklaras utifrån Mitchell et al.’s (1997) ramverk för hur olika intressenter är av olika vikt 

för företaget. Den grupp intressenter som kallas för dominanta intressenter är de 

intressenter som har både legitimitet och makt att göra anspråk på företaget. Dock är 

denna grupp inte brådskande för företaget att hantera. Mitchell et al. (1997) menar att 

företagsledare bör ta hänsyn till denna grupp, men att den på intet sätt ska ges ensam 

uppmärksamhet. Olika mekanismer, såsom hållbarhetsredovisning, finns till för att visa på 

hur viktig relationen till intressentgruppen är (Mitchell et al., 1997). NGOs har både 

legitimitet och makt att göra anspråk på företagen, men deras anspråk skulle generellt 

kunna anses som mindre brådskande än andra intressenters då antalet företag som 

organisationerna måste granska är många och risken att bli avslöjad därför är relativt liten 

för företagen. Givet detta skulle den negativa effekten på totala medias överföring som 

skapas av huvudaktörernas ökade närvaro i mediaflödet snarare innebära att företagen inte 

längre kan förbise huvudaktörernas synlighet i media och således måste ta hänsyn till 

deras åsikter. Utifrån vår triangelmodell innebär huvudaktörernas ökade närvaro i media 

att deras agenda-setting-effekt på allmänheten ökar, vilket företaget märker och därför tar 

större hänsyn till huvudaktörernas åsikter. Medias totala påverkan minskar därför.  

 

Interaktionseffekten verkade dock även åt andra hållet. När mediaagendan blir mer 

framträdande (totala antalet artiklar) så minskar effekten av artiklarna med en tydlig 

huvudaktör. Detta tyder på att NGOs, som idag är viktiga aktörer vid utvecklandet av CSR 

(Borglund et al., 2008; Windell, 2006, för båda se De Geer et al., 2009), trots allt inte 

verkar vara alltför intressanta i företagens ögon. Hållbarhetsredovisningen kanske är just 

bara ett medel för företagen att visa för NGOs att de sköter sig och därmed riskerar de inte 

att mista sin legitimitet. När totala antalet artiklar ökar blir artiklarna med huvudaktörer 

mindre viktiga för företagen att ta hänsyn till. Som antytts i resultattolkningen försvinner 

huvudaktörernas påverkan i mängden av alla andra artiklar.  

 

Hypotes	tre	

“Utgivaren av det mediala innehållet modererar medias överföring av attribut till den 

frivilliga redovisningen.” 

Testerna för huruvida utgivaren av det mediala innehållet modererar medias överföring av 

attribut till den frivilliga redovisningen gav lite olika resultat. För Aftonbladet var endast 
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modellen som testade attributet växthusgas intressant, då koefficienten för detta attribut 

var den enda signifikanta (se regressionstabell 3). Koefficienten för växthusgas var 0,166, 

vilken innebär att Aftonbladets interaktionseffekt för detta attribut är positiv. Modellens 

förklaringsgrad var 25,3 procent, vilket får anses vara ett acceptabelt värde16. Durbin-

Watson för modellen som testade växthusgas överföring var 0,837, vilket är under det 

acceptabla värdet på 1 (Andersson et al., 2007). Risken för positiv autokorrelation finns 

därmed och bör tas hänsyn till vid analysen. Toleransvärdet för samtliga variabler i denna 

modell var över gränsvärdet på 0,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009), varför multikollinearitet 

inte bedömdes vara ett problem.  

 

 
Regressionstabell	3:	Regression	för	sambandet	mellan	Aftonbladets	rapportering	och	den	frivilliga	redovisningen.	
 

Expressen uppvisade två attribut som var signifikanta, med positiva koefficienter (se 

regressionstabell 4). Dessa två var attributen resurseffektiv och växthusgas, vars 

koefficienter var 0,279 respektive 0,06. Durbin-Watson-värdena var 1,184 respektive 

0,854, vilket tyder på att viss positiv autokorrelation föreligger för attributet växthusgas. 

Toleransvärdet för variablerna i de två modellerna var över den acceptabla nivån på 0,5 

(Djurfeldt & Barmark, 2009), varför multikollinearitet inte verkar finnas mellan 

variablerna. Förklaringsgraden för modellerna var 36,5 procent respektive 25,0 procent. 

Dock hade Aftonbladet större koefficient gällande attributet växthusgas än Expressen, 

medan Expressen hade signifikanta koefficienter för två av attributen jämfört med 

Aftonbladet som hade en signifikant koefficient för enbart ett attribut, växthusgas. Vad 

som bör beaktas vid denna jämförelse är att Aftonbladets påverkan för attributet 

resurseffektiv exkluderades ur modellen, då tidningen aldrig nämnde detta attribut 

överhuvudtaget. Därför sker ingen vidare jämförelse mellan kvällstidningarna avseende 

                                                
16 Jämför med Statistiska centralbyråns statistikguide, där ett acceptabelt värde för förklaringsgraden anges 
vara 30 procent (SCB, u.å.). 

Sig:%0,001 R2:%0,140 Sig:%0,000 R2:%0,328 Sig:%0,006 R2:%0,122 Sig:%0,000 R2:%0,346 Sig:%0,000 R2:%0,222 Sig:%0,000 R2:%0,253 Sig:%0,000 R2:%0,406
B Std.%Fel B Std.%Fel B Std.%Fel B Std.7fel B Std.7fel B Std.7fel B Std.7fel

(Constant) 1,797 1,159 %725,022** 5,944 70,733 0,587 %72,854** 1,015 70,153 6,358 %77,798** 2,579 %712,833** 3,736
Energi%(B) 70,949 0,810 75,830 4,095 %70,827* 0,420 70,343 0,75 71,492 3,506 0,918 1,473 0,460 2,451
Material%(B) 0,963* 0,472 6,854* 2,385 0,497* 0,244 %1,936** 0,436 %11,94** 2,039 %2,586** 0,857 %13,373** 1,427
Industrivaror7%&%tjänster%(B) 70,080 0,289 6,048** 1,456 70,166 0,148 %0,617* 0,265 0,324 1,239 %1,224* 0,521 %4,923** 0,868
Konsumentvaror%(B) 0,606 0,516 11,063** 2,612 70,074 0,267 %3,005** 0,477 %8,858** 2,232 %2,974** 0,939 %7,696** 1,561
Konsumenttjänster%(B) %71,343* 0,462 3,675 2,326 70,284 0,234 0,171 0,417 70,416 1,959 0,990 0,826 0,934 1,368
Hälsovård%(B) 70,612 0,459 71,883 2,329 70,114 0,235 70,287 0,421 72,696 1,971 1,234 0,832 1,446 1,378
Teleoperatör%(B) %%71,355+ 0,806 75,701 4,079 %%70,743+ 0,417 70,188 0,745 71,904 3,483 70,193 1,464 72,462 2,437
Informationsteknik%(B) 71,095 0,804 75,571 4,070 70,599 0,417 0,282 0,745 72,664 3,483 71,564 1,463 70,486 2,434
Separat%redovisning 0,264 0,321 70,234 1,628 %70,413* 0,166 %0,953** 0,296 70,214 1,383 %1,808** 0,583 70,701 0,969
Ägarstruktur %71,354* 0,486 %76,743* 2,457 %70,509* 0,252 0,066 0,45 2,897 2,103 0,678 0,884 72,829 1,470
Lönsamhet 2,172 1,416 70,122 7,282 70,712 0,717 71,816 1,281 73,245 6,012 73,353 2,570 4,789 4,225
Mediaexponering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 %0* 0 0,000 0,000 %0,000* 0,000 0,000 0,000
Storlek 70,097 0,113 3,164** 0,568 0,168* 0,056 %0,336** 0,099 0,454 0,474 %0,443* 0,200 %1,629** 0,325
Aftonbladets,rapportering 0,077 0,063 60,038 0,050 0,021 0,043 exkl exkl 60,120 0,150 ,0,166* 0,084 60,017 0,046
%**.%Variabeln%är%signifikant%på%0,017nivå. %*.%Variabeln%är%signifikant%på%0,057nivå. %+.%Variabeln%är%signifikant%på%0.107nivå. (B).%Bransch
Variabeln för Aftonbladets rapportering exkluderades ur modellen för attributet resurseffektiv, då tidningen aldrig nämnde detta attribut.

Aftonbladet

Modell,1 Modell,2 Modell,3 Modell,4 Modell,5 Modell,6 Modell,7
Förorening Koldioxidutsläpp Miljöhänsyn Resurseffektiv Förnybar Växthusgas Återvinning
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attributet resurseffektiv. Tidningarnas koefficienter kan jämföras med koefficienterna för 

totala medias påverkan som beskrivits i resultatet för testerna av hypotes 1. Koefficienten 

för medias påverkan låg där på 0,003 för attributet resurseffektiv, vilket kan jämföras med 

koefficienten för Expressens påverkan för detta attribut på 0,279. Dessutom uppvisade en 

av tidningarna, Expressen, även signifikant påverkan för två attribut, medan totala medias 

koefficient var signifikant för enbart ett attribut. Sammantaget tyder resultaten på att 

utgivaren av det mediala innehållet modererar medias överföring av attribut till den 

frivilliga redovisningen.  

 

 
Regressionstabell	4:	Regression	för	sambandet	mellan	Expressens	rapportering	och	den	frivilliga	redovisningen.	
 

Effekten av rapporteringen i morgontidningarna DN och SvD var inte signifikant för något 

attribut (se regressionstabell 5 och 6). Majoriteten av koefficienterna var dock positiva, 

men eftersom koefficienterna inte var signifikanta kan vi inte uttala oss om någon 

påverkan från dessa utgivare finns och således inte heller att en eventuell riktning på detta 

samband skulle vara positiv. 

 

 
Regressionstabell	5:	Regression	för	sambandet	mellan	DNs	rapportering	och	den	frivilliga	redovisningen.	
 

Sig:%0,001 R2:%0,144 Sig:%0,000 R2:%0,330 Sig:%0,005 R2:%0,122 Sig:%0,000 R2:%0,365 Sig:%0,000 R2:%0,221 Sig:%0,000 R2:%0,250 Sig:%0,000 R2:%0,408
B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel

(Constant) 3,013* 1,189 %425,549** 5,602 40,612 0,574 %42,672** 1,005 43,561 4,749 %44,956* 2,013 %414,926** 3,756
Energi%(B) 40,942 0,808 45,943 4,087 %40,828* 0,419 40,324 0,740 41,526 3,507 0,890 1,476 0,489 2,448
Material%(B) 0,969* 0,471 6,729* 2,377 0,493* 0,244 %2,015** 0,432 %12,045** 2,047 %2,598** 0,859 %13,383** 1,424
Industrivaror4%&%tjänster%(B) 40,085 0,287 6,247** 1,444 40,162 0,149 %0,528* 0,264 0,242 1,251 %1,219* 0,523 %4,896** 0,867
Konsumentvaror%(B) 0,642 0,515 10,934** 2,602 40,082 0,267 %3,089** 0,472 %8,902** 2,234 %2,908** 0,940 %7,743** 1,561
Konsumenttjänster%(B) %41,355* 0,457 4,337+ 2,285 40,275 0,235 40,058 0,421 40,518 1,990 1,006 0,830 0,811 1,376
Hälsovård%(B) 40,580 0,458 42,347 2,298 40,125 0,236 40,112 0,421 42,630 1,984 1,168 0,832 1,546 1,383
Teleoperatör%(B) %41,394+ 0,804 45,440 4,060 %40,732+ 0,417 40,323 0,737 42,012 3,490 40,125 1,467 42,507 2,434
Informationsteknik%(B) 41,091 0,802 45,800 4,060 40,602 0,417 0,342 0,736 42,686 3,484 41,585 1,467 40,429 2,432
Separat%redovisning 0,229 0,321 40,071 1,612 %40,404* 0,166 %0,832** 0,296 40,311 1,393 %1,856** 0,583 40,759 0,971
Ägarstruktur %41,346* 0,485 %46,700* 2,452 %40,510* 0,252 0,016 0,445 2,851 2,107 0,627 0,886 %42,867+ 1,469
Lönsamhet 2,394+ 1,426 42,343 7,006 40,778 0,727 40,982 1,304 42,888 6,101 43,865 2,542 5,192 4,249
Mediaexponering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000* 0,000 0,000 0,000
Storlek 40,097 0,110 3,439** 0,553 %0,170* 0,056 %0,251* 0,103 0,442 0,484 %0,441* 0,203 %1,567** 0,335
Expressens(rapportering .0,040 0,025 .0,153 0,123 .0,025 0,043 (0,279** 0,106 0,031 0,046 (0,060+ 0,035 0,067 0,082
%**.%Variabeln%är%signifikant%på%0,014nivå. %*.%Variabeln%är%signifikant%på%0,054nivå. %+.%Variabeln%är%signifikant%på%0.104nivå. (B).%Bransch

Modell(1 Modell(2

EXPRESSEN

Modell(3 Modell(4 Modell(5 Modell(6 Modell(7
Förorening Koldioxidutsläpp Miljöhänsyn Resurseffektiv Förnybar Växthusgas Återvinning

Sig:%0,002 R2:%0,135 Sig:%0,000 R2:%0,326 Sig:%0,006 R2:%0,121 Sig:%0,000 R2:%0,346 Sig:%0,000 R2:%0,220 Sig:%0,000 R2:%0,241 Sig:%0,000 R2:%0,408
B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel

(Constant) 2,639+ 1,588 %425,595** 6,222 40,738 0,632 %42,884** 1,022 43,614 5,669 %45,801+ 3,291 %415,811** 4,101
Energi%(B) 40,951 0,812 45,867 4,099 %40,826* 0,420 40,342 0,751 41,528 3,511 0,862 1,484 0,465 2,446
Material%(B) 0,918+ 0,472 6,723* 2,385 0,497* 0,244 %1,940** 0,437 %11,932** 2,043 %2,552** 0,863 %13,313** 1,423
Industrivaror4%&%tjänster%(B) 40,031 0,287 6,195** 1,448 40,167 0,148 %0,612* 0,266 0,360 1,24 %1,287* 0,524 %4,988** 0,865
Konsumentvaror%(B) 0,589 0,517 10,912** 2,611 40,077 0,267 %3,007** 0,478 %8,848** 2,235 %2,886** 0,945 %7,714** 1,558
Konsumenttjänster%(B) %41,232* 0,454 4,057+ 2,279 40,288 0,234 0,159 0,419 40,252 1,952 1,218 0,825 1,079 1,364
Hälsovård%(B) 40,681 0,456 42,188 2,301 40,113 0,236 40,279 0,422 42,799 1,971 1,036 0,833 1,386 1,373
Teleoperatör%(B) 41,301 0,807 45,458 4,073 %40,743+ 0,417 40,196 0,747 41,877 3,488 40,057 1,475 42,429 2,431
Informationsteknik%(B) 41,116 0,807 45,672 4,071 40,599 0,417 0,284 0,746 42,735 3,487 41,651 1,474 40,508 2,430
Separat%redovisning 0,301 0,32 40,027 1,623 %40,408* 0,166 %0,951** 0,296 40,203 1,385 %1,895** 0,586 40,693 0,965
Ägarstruktur %41,335* 0,487 %46,681* 2,463 %40,504* 0,252 0,070 0,451 2,915 2,107 0,652 0,891 %42,795+ 1,468
Lönsamhet 1,844 1,391 41,649 7,004 40,698 0,718 41,760 1,297 43,658 6,012 %44,451+ 2,540 4,580 4,181
Mediaexponering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 %40,000* 0,000 0,000 0,000 0,000+ 0,000 0,000 0,000
Storlek 40,059 0,109 3,301** 0,543 0,167* 0,056 %0,333** 0,100 0,534 0,465 %0,529** 0,196 %1,683** 0,327
DNs$rapportering .0,008 0,024 .0,011 0,030 0,005 0,017 0,007 0,025 0,001 0,035 0,014 0,030 0,017 0,018
%**.%Variabeln%är%signifikant%på%0,014nivå. %*.%Variabeln%är%signifikant%på%0,054nivå. %+.%Variabeln%är%signifikant%på%0.104nivå. (B).%Bransch

Modell$1 Modell$2

DN

Modell$3 Modell$4 Modell$5 Modell$6 Modell$7
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Regressionstabell	6:	Regression	för	sambandet	mellan	SvDs	rapportering	och	den	frivilliga	redovisningen.	

 

För tidningen Ny Teknik var två av attributen, resurseffektiv och växthusgas, signifikanta 

med koefficienter på 0,111 respektive 0,113 (se regressionstabell 7). Durbin-Watson-tester 

visade värden på 1,194 respektive 0,822, vilket tyder på att viss positiv autokorrelation 

föreligger för attributet växthusgas. Toleransvärdet för variablerna i de två modellerna var 

över den acceptabla nivån på 0,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009), varför multikollinearitet 

inte verkar finnas mellan variablerna. Förklaringsgraden för dessa modeller var 35,8 

procent respektive 26,3 procent och skiljer sig således inte särskilt mycket från 

kvällspress-tidningarna. Då tidningen Privata Affärer inte hade tillräckligt många träffar så 

exkluderades den ur modellen och kommer därmed inte räknas med i affärspressens totala 

påverkan. Affärspressens totala påverkan består således av endast Ny Tekniks påverkan, 

vilket innebär att affärspressens totala påverkan är densamma som Ny Tekniks (se 

regressionstabell 8). Affärspressens signifikanta koefficienter är därför 0,111 respektive 

0,113 för attributen resurseffektiv respektive växthusgas.  

 

 
Regressionstabell	7:	Regression	för	sambandet	mellan	Ny	Tekniks	rapportering	och	den	frivilliga	redovisningen.	
 

Sig:%0,001 R2:%0,141 Sig:%0,000 R2:%0,326 Sig:%0,004 R2:%0,125 Sig:%0,000 R2:%0,349 Sig:%0,000 R2:%0,221 Sig:%0,000% R2:%0,242 Sig:%0,000 R2:%0,408
B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel

(Constant) 3,517* 1,436 %525,042** 6,937 51,029 0,66 %53,037** 1,026 54,787 5,391 %54,168+ 2,144 %515,892** 4,247
Energi%(B) 50,937 0,809 55,910 4,099 %50,832* 0,419 50,341 0,749 51,535 3,509 0,871 1,484 0,440 2,447
Material%(B) 0,955* 0,471 6,695* 2,388 0,497* 0,244 %1,953** 0,436 %11,956** 2,041 %2,541** 0,864 %13,36** 1,423
Industrivaror5%&%tjänster%(B) 50,078 0,288 6,252** 1,461 50,162 0,148 %0,601* 0,265 0,332 1,240 1,294 0,525 %4,953** 0,864
Konsumentvaror%(B) 0,607 0,515 10,899** 2,612 50,084 0,267 %3,038** 0,478 %8,811** 2,235 %2,895* 0,945 %7,715** 1,559
Konsumenttjänster%(B) %51,358* 0,462 4,255+ 2,349 50,264 0,234 0,133 0,418 50,309 1,954 %1,227** 0,826 1,043 1,362
Hälsovård%(B) 50,598 0,459 52,319 2,333 50,132 0,236 50,248 0,422 52,795 1,969 1,043 0,833 1,393 1,373
Teleoperatör%(B) %51,359+ 0,805 55,385 4,080 %50,735+ 0,416 50,223 0,745 51,869 3,486 50,067 1,475 52,449 2,431
Informationsteknik%(B) 51,084 0,804 55,740 4,074 50,610 0,416 0,292 0,744 52,732 3,485 51,649 1,474 50,523 2,431
Separat%redovisning 0,273 0,320 50,024 1,624 %50,401* 0,165 %0,908** 0,298 50,175 1,385 %1,897** 0,585 50,725 0,967
Ägarstruktur %51,336* 0,485 %56,725* 2,459 %50,501* 0,251 0,044 0,450 2,908 2,105 0,679 0,891 %52,843+ 1,468
Lönsamhet 2,274 1,424 52,394 7,272 50,783 0,719 51,639 1,289 53,685 5,996 %54,347+ 2,538 4,532 4,182
Mediaexponering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 %0,000+ 0,000 0,00 0,000 0,000+ 0,000 0,000 0,000
Storlek 50,104 0,114 3,376** 0,584 0,179* 0,057 %0,322** 0,100 0,514 0,466 %0,536** 0,196 %1,676** 0,326
SvDs%rapportering /0,030 0,022 /0,022 0,057 0,022 0,020 0,052 0,045 0,021 0,043 /0,007 0,014 0,032 0,035
%**.%Variabeln%är%signifikant%på%0,015nivå. %*.%Variabeln%är%signifikant%på%0,055nivå. %+.%Variabeln%är%signifikant%på%0.105nivå. (B).%Bransch

Modell%1 Modell%2

SvD

Modell%6 Modell%7
Förorening Koldioxidutsläpp Miljöhänsyn Resurseffektiv Förnybar Växthusgas Återvinning

Modell%3 Modell%4 Modell%5

Sig:%0,002 R2:%0,135 Sig:%0,000 R2:%0,326 Sig:%0,005 R2:%0,124 Sig:%0,000 R2:%0,358 Sig:%0,000 R2:%0,221 Sig:%0,000 R2:%0,263 Sig:%0,000 R2:%0,408
B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel

(Constant) 2,186+ 1,164 %427,106** 5,897 40,638 0,568 %42,728** 1,009 43,669 4,755 %44,903* 1,986 %414,126** 3,383
Energi%(B) 40,953 0,812 45,877 4,099 %40,833* 0,419 40,314 0,744 41,501 3,508 0,912 1,464 0,502 2,447
Material%(B) 0,915+ 0,473 6,738* 2,385 %0,495* 0,244 %1,953** 0,433 %11,977** 2,042 %2,719** 0,853 %13,361** 1,423
Industrivaror4%&%tjänster%(B) 40,026 0,287 6,189** 1,449 40,162 0,148 %0,583* 0,263 0,301 1,243 %1,093* 0,522 %4,914** 0,865
Konsumentvaror%(B) 0,591 0,517 10,957** 2,611 40,093 0,267 %3,048** 0,474 %8,925** 2,237 %3,046** 0,934 %7,752** 1,560
Konsumenttjänster%(B) %41,217* 0,451 4,055+ 2,280 40,266 0,234 0,042 0,418 40,435 1,975 0,707 0,836 0,839 1,368
Hälsovård%(B) 40,687 0,456 42,167 2,300 40,137 0,237 40,184 0,420 42,648 1,985 %1,418+ 0,834 1,547 1,380
Teleoperatör%(B) 41,299 0,807 45,481 4,073 %40,726+ 0,417 40,248 0,740 41,980 3,490 40,346 1,458 42,514 2,433
Informationsteknik%(B) 41,120 0,807 45,672 4,072 40,609 0,416 0,333 0,739 42,673 3,486 41,516 1,455 40,427 2,431
Separat%redovisning 0,299 0,32 40,097 1,618 %40,393* 0,166 %0,907** 0,294 40,303 1,394 %1,668** 0,584 40,747 0,968
Ägarstruktur %41,335* 0,487 %46,744* 2,460 %40,505* 0,251 0,058 0,446 2,874 2,106 0,583 0,879 %42,820+ 1,468
Lönsamhet 1,814 1,388 41,655 7,006 40,829 0,729 41,312 1,294 42,958 6,109 42,557 2,597 5,314 4,252
Mediaexponering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 %0,000** 0,000 0,000 0,000
Storlek 40,053 0,108 3,295** 0,542 0,176* 0,057 0,281** 0,102 0,459 0,481 %0,343* 0,207 %1,582** 0,329
Ny#Tekniks#rapportering 0,008 0,043 0,029 0,126 90,077 0,084 #0,111* 0,052 0,017 0,028 #0,113** 0,043 0,043 0,045
%**.%Variabeln%är%signifikant%på%0,014nivå. %*.%Variabeln%är%signifikant%på%0,054nivå. %+.%Variabeln%är%signifikant%på%0,104nivå. (B).%Bransch

Modell#1 Modell#2

Ny#Teknik

Modell#6 Modell#7
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Modell#3 Modell#4 Modell#5
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Regressionstabell	8:	Regression	för	sambandet	mellan	affärspressens	rapportering	och	den	frivilliga	redovisningen.	
 

En jämförelse mellan dags-, kvälls- och affärspress som helhet visade på att 

dagstidningarna inte hade några signifikanta koefficienter. Detta då dagspressen (se 

regressionstabell 9) är en summa av DNs och SvDs påverkan och ingen av dessa 

tidningars koefficienter var signifikanta. Kvällspressens (se regressionstabell 10) totala 

samband visade upp två signifikanta koefficienter, för attributen resurseffektiv och 

växthusgas med koefficienter på 0,279 respektive 0,059. Attributet resurseffektiv 

exkluderades ur regressionen för Aftonbladet, då detta attribut aldrig nämndes i denna 

tidning och således hade ett konstant värde, och därför representeras kvällspressens 

koefficient av Expressens koefficient för detta attribut. Sammanfattningsvis kan alltså 

sägas att kvällspressen har en större koefficient när det gäller attributet resurseffektiv än 

affärspressen. Detta innebär att när resurseffektivitet skrivs om i kvällspressen har det 

större inverkan på den frivilliga redovisningen än när affärspressen nämner attributet. Vad 

som dock kan påstås med större säkerhet är att dessa tidningar i jämförelse med 

dagspressen har större påverkan på den frivilliga redovisningen. Detta då dagspressen inte 

uppvisade signifikanta koefficienter för något attribut.   

 

 
Regressionstabell	9:	Regression	för	sambandet	mellan	dagspressens	rapportering	och	den	frivilliga	redovisningen.	
 

Sig:%002 R2:%135% Sig:%000 R2:%326 Sig:%005 R2:%124 Sig:%0,000 R2:%0,358 Sig:%0,00 R2:%0,221 Sig:%0,000 R2:%0,263 Sig:%0,000 R2:%0,408
B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel B Std.4fel

(Constant) 2,186+ 1,164 %427,106** 5,897 40,638 0,568 %42,728** 1,009 43,669 4,755 %44,903* 1,986 %414,126** 3,383
Energi%(B) 40,953 0,812 45,877 4,099 %40,833* 0,419 40,314 0,744 41,501 3,508 0,912 1,464 0,502 2,447
Material%(B) 0,915+ 0,473 6,738* 2,385 0,495* 0,244 %1,953** 0,433 %11,977** 2,042 %2,719** 0,853 13,361** 1,423
Industrivaror4%&%tjänster%(B) 40,026 0,287 6,189** 1,449 40,162 0,148 %0,583* 0,263 0,301 1,243 %1,093* 0,522 4,914** 0,865
Konsumentvaror%(B) 0,591 0,517 10,957** 2,611 40,093 0,267 %3,048** 0,474 %8,925** 2,237 %3,046** 0,934 7,752** 1,560
Konsumenttjänster%(B) %41,217* 0,451 4,055+ 2,280 40,266 0,234 0,042 0,418 40,435 1,975 0,707 0,836 0,839 1,368
Hälsovård%(B) 40,687 0,456 42,167 2,300 40,137 0,237 40,184 0,420 42,648 1,985 %1,418+ 0,834 1,547 1,380
Teleoperatör%(B) 41,299 0,807 45,481 4,073 %40,726+ 0,417 40,248 0,740 41,980 3,490 40,346 1,458 42,514 2,433
Informationsteknik%(B) 41,120 0,807 45,672 4,072 40,609 0,416 0,333 0,739 42,673 3,486 41,516 1,455 40,427 2,431
Separat%redovisning 0,299 0,320 40,097 1,618 %40,393* 0,166 %0,907** 0,294 40,303 1,394 %1,668** 0,584 40,747 0,968
Ägarstruktur %41,335* 0,487 %46,744* 2,460 %40,505* 0,251 0,058 0,446 2,874 2,106 0,583 0,879 %42,82+ 1,468
Lönsamhet 1,814 1,388 41,655 7,006 40,829 0,729 41,312 1,294 42,958 6,109 42,557 2,597 5,314 4,252
Mediaexponering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 %0,000** 0,000 0,000 0,000
Storlek 40,053 0,108 3,295** 0,542 0,176* 0,057 %0,281** 0,102 0,459 0,481 %0,343+ 0,207 1,582* 0,329
Affärspressens)rapportering 0,008 0,043 0,029 0,126 80,077 0,084 )0,111* 0,052 0,017 0,028 )0,113** 0,043 0,043 0,045
%**.%Variabeln%är%signifikant%på%0,014nivå. %*.%Variabeln%är%signifikant%på%0,054nivå. %+.%Variabeln%är%signifikant%på%0,104nivå. (B).%Bransch

Modell)1 Modell)2

Affärspressen

Modell)3 Modell)4 Modell)5 Modell)6 Modell)7
Miljöhänsyn Resurseffektiv Förnybar Växthusgas ÅtervinningFörorening Koldioxidutsläpp

Sig:%001 R2:%138 Sig:%000 R2:%327 Sig:%005 R2:%123 Sig:%0,000 R2:%0,348 Sig:%0,000 R2:%0,220 Sig:%0,000 R2:%0,241 Sig:%0,000 R2:%0,409
B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel

(Constant) 3,324* 1,576 %524,023** 7,321 50,947 0,676 %53,043** 1,034 54,369 5,725 54,048 2,784 %516,220** 4,267
Energi%(B) 50,943 0,811 55,882 4,097 %50,828* 0,419 50,337 0,750 51,538 3,51 0,866 1,485 0,456 2,446
Material%(B) 0,933* 0,472 6,671* 2,388 0,496* 0,244 %1,958** 0,437 %11,947** 2,042 %2,551** 0,864 %13,327** 1,423
Industrivaror5%&%tjänster%(B) 50,053 0,287 6,257** 1,454 50,163 0,148 %0,592* 0,266 0,348 1,24 %1,287* 0,525 %4,981** 0,864
Konsumentvaror%(B) 0,594 0,516 10,871** 2,612 50,077 0,267 3,026 0,478 %8,833** 2,236 %2,890** 0,946 %7,720** 1,558
Konsumenttjänster%(B) %51,295* 0,458 4,224+ 2,303 50,274 0,234 0,113 0,421 50,263 1,952 1,218 0,826 1,081 1,363
Hälsovård%(B) 50,641 0,458 52,304 2,312 50,121 0,235 50,241 0,423 52,807 1,97 1,042 0,833 1,385 1,373
Teleoperatör%(B) 51,325 0,806 55,377 4,075 %50,741+ 0,416 50,230 0,746 51,874 3,487 50,069 1,475 52,438 2,430
Informationsteknik%(B) 51,098 0,806 55,716 4,070 50,604 0,416 0,294 0,745 52,743 3,486 51,652 1,475 50,518 2,430
Separat%redovisning 0,293 0,320 0,036 1,630 %50,407* 0,165 %0,926** 0,297 50,196 1,385 %1,898** 0,586 50,709 0,965
Ägarstruktur %51,334* 0,486 %56,653* 2,463 %50,500* 0,252 0,070 0,450 2,906 2,106 0,676 0,892 %52,809+ 1,468
Lönsamhet 2,044 1,407 52,193 7,074 50,724 0,717 51,545 1,311 53,722 6,005 %54,353+ 2,541 4,560 4,180
Mediaexponering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 %%0,000+ 0,000 0,000 0,000 0,000+ 0,000 0,000 0,000
Storlek 50,083 0,112 3,365** 0,558 0,174* 0,056 %0,319** 0,101 0,533 0,464 0,535** 0,197 %1,687** 0,327
Dagspressens)rapportering -0,012 0,012 -0,016 0,029 0,009 0,011 0,025 0,026 0,006 0,022 -0,004 0,014 0,013 0,013
%**.%Variabeln%är%signifikant%på%0,015nivå. %*.%Variabeln%är%signifikant%på%0,055nivå. %+.%Variabeln%är%signifikant%på%0,105nivå. (B).%Bransch

Modell)1 Modell)2

Dagspressen

Modell)6 Modell)7
Förorening Koldioxidutsläpp Miljöhänsyn Resurseffektiv Förnybar Växthusgas Återvinning

Modell)3 Modell)4 Modell)5
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Regressionstabell	10:	Regression	för	sambandet	mellan	kvällspressens	rapportering	och	den	frivilliga	redovisningen.	
 
 

Jämförs affärspressens och kvällspressens påverkan med den totala påverkan från medias 

rapportering (se regressionstabell 1), kan vi sammanfattningsvis säga att både kvällspress 

och affärspress har större påverkan än media generellt. Störst påverkan har kvällspressen, 

vars koefficient för attributet resurseffektiv var 0,279, och därefter kom affärspressen, med 

en koefficient på 0,111. Medias totala påverkan för detta attribut var 0,003. Dessutom 

påverkar både affärspressen och kvällspressen överföringen av ytterligare ett attribut, 

växthusgas, vilket media överlag inte verkar göra. Att totala media har en lägre påverkan 

kan förklaras med dagstidningarnas oförmåga att påverka, vilket drar ned den totala 

påverkan.  

 

Resultaten som redogjorts för visar att överföringen av attributet resurseffektiv, och i vissa 

fall även attributet växthusgas, skiljer dels mellan olika tidningar, men även mellan 

tidningar och totala media. Detta antyder att utgivaren av det mediala innehållet påverkar 

överföringen av medias agenda till den frivilliga redovisningen. Således accepterar vi 

hypotes 3.  

 

Analys 

Då affärspressen befolkas i varierande grad av journalister med bakgrund inom såväl 

journalistik som ekonomi har olika institutionella logiker skapats, som styr vilka nyheter 

som tidningarna anser vara viktiga och därmed publicerar (Grafström, 2006). Utifrån detta 

antog vi i formuleringen av vår hypotes 3 att institutionella logiker även formade andra 

typer av tidningar, såsom dagstidningar och kvällspress, och att överföringen av attribut 

till den frivilliga redovisningen därför skulle påverkas av detta. Efter våra tester kunde 

hypotesen accepteras, då skillnader upptäcktes både mellan tidningar inom en viss 

kategori, kvällspressen, och mellan olika kategorier och totala medias påverkan.  

Sig:%0,001 R2:%0,141 Sig:%0,000 R2:%0,330 Sig:%0,006 R2:%0,121 Sig:%0,000 R2:%0,365 Sig:%0,000 R2:%0,220 Sig:%0,000 R2:%0,254 Sig:%0,000 R2:%0,406
B Std.3fel B Std.3fel B Std.3fel B Std.3fel B Std.3fel B Std.3fel B Std.3fel

(Constant) 3,137* 1,292 %323,746** 6,029 30,640 0,607 %32,672** 1,005 34,059 4,927 %36,096** 2,131 %313,607** 3,913
Energi%(B) 30,947 0,809 35,825 4,087 %30,827* 0,420 30,324 0,740 31,532 3,509 0,909 1,472 0,463 2,451
Material%(B) 0,942* 0,471 6,900* 2,380 0,498* 0,244 %2,015** 0,432 %11,996** 2,047 %2,608** 0,856 %13,344** 1,426
Industrivaror3%&%tjänster%(B) 30,054 0,286 6,006** 1,450 30,168 0,148 %0,528* 0,264 0,296 1,249 %1,199* 0,521 %4,949** 0,866
Konsumentvaror%(B) 0,629 0,516 11,127** 2,607 30,080 0,268 %3,089** 0,472 %8,879** 2,236 %2,939** 0,938 %7,679** 1,561
Konsumenttjänster%(B) %31,281* 0,453 3,597 2,301 30,290 0,234 30,058 0,421 30,385 1,977 0,932 0,830 0,979 1,363
Hälsovård%(B) 30,628 0,457 31,798 2,314 30,114 0,236 30,112 0,421 32,714 1,980 1,235 0,831 1,412 1,376
Teleoperatör%(B) %31,358+ 0,805 35,801 4,069 %30,741+ 0,417 30,323 0,737 31,953 3,491 30,169 1,463 32,420 2,436
Informationsteknik%(B) 31,107 0,804 35,562 4,061 30,598 0,417 0,342 0,736 32,716 3,486 31,554 1,463 30,487 2,435
Separat%redovisning 0,252 0,321 30,312 1,624 %30,406* 0,166 %0,832** 0,296 30,265 1,393 %1,825** 0,582 30,675 0,967
Ägarstruktur %31,337* 0,486 %36,735* 2,452 %30,506* 0,252 0,016 0,445 2,881 2,107 0,632 0,883 %32,831+ 1,471
Lönsamhet 2,161 1,409 0,423 7,191 30,714 0,725 30,982 1,304 33,260 6,072 33,508 2,552 4,574 4,191
Mediaexponering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 %0,000* 0,000 0,000 0,000
Storlek 30,071 0,108 3,151** 0,553 0,166* 0,056 %0,251* 0,103 0,491 0,476 %0,411* 0,204 %1,637** 0,325
Kvällspressens*rapportering 00,035 0,027 00,058 0,048 00,004 0,040 *0,279** 0,106 0,018 0,045 *0,059* 0,029 0,002 0,035
%**.%Variabeln%är%signifikant%på%0,013nivå. %*.%Variabeln%är%signifikant%på%0,053nivå. %+.%Variabeln%är%signifikant%på%0.103nivå. (B).%Bransch

Modell*1 Modell*2

Kvällspressen

Modell*3 Modell*4 Modell*5 Modell*6 Modell*7
Förorening Koldioxidutsläpp Miljöhänsyn Resurseffektiv Förnybar Växthusgas Återvinning
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Vår teoretiska grundmodell förutspådde att en andrahandseffekt skulle påverka företagens 

frivilliga redovisning, då företagen genom media ville informera sig om vad intressenterna 

ansåg vara legitimt beteende och vad de krävde att företagen skulle redovisa om. Utifrån 

denna tanke skulle vårt accepterande av hypotes 3 innebära att företagen i större 

utsträckning vänder sig till Aftonbladet än Expressen för att stämma av vad samhället 

förväntar sig, då koefficienten för Aftonbladets påverkan på den frivilliga redovisningen 

avseende attributet växthusgas var större än koefficienten för Expressens påverkan för 

detta attribut. Skillnaderna mellan tidningarna skulle kunna förklaras utifrån tanken att de 

olika institutionella logiker som råder på olika tidningar styr vilka nyheter som tidningarna 

anser vara viktiga och därmed publicerar (Grafström, 2006). Även sättet som tidningarna 

skriver om växthusgas kan därför antas skilja, vilket inom agenda-setting theory kan 

förklaras utifrån tanken om att särskilt övertygande argument kan förstärka medias 

agenda-setting-effekt (McCombs, 2004). Att Aftonbladet har en större effekt avseende ett 

visst attribut borde utifrån detta resonemang kunna bero på att Aftonbladets sätt att 

rapportera om ämnet gör det mer framträdande, varför företagen påverkas av denna 

rapportering i större utsträckning än av Expressens rapportering. Skillnaderna mellan de 

två kvällstidningarna skulle också kunna förklaras av att Aftonbladet har en större 

läsarkrets än Expressen (TNS Sifo, 2015b), vilket utifrån vår teoretiska modell skulle leda 

till att företagen tar mest intryck av denna tidning eftersom flest intressenter tar del av 

denna information och således påverkas av medias rapportering.  

 

Jämförelsen mellan kvälls-, dags- och affärspress tillåter oss att göra en mer övergripande 

analys. Kvällspressens koefficient för interaktionseffekten var större än affärspressens 

koefficient, vilket indikerar att affärspressen har större agenda-setting-effekt än 

kvällspressen. Ur ett intressentteoretiskt perspektiv skulle resultaten innebära att företagen 

anser att legitimitet från läsarna av kvällspressen är av större vikt än legitimitet från 

läsarna av affärspressen, varför den förra blir viktigast att tillfredsställa (jmf Ullman, 1985 

se Deegan & Unerman, 2011; Mitchell et al., 1997). Med stöd av kvällspressens mer 

utbredda läsarkrets (TNS Sifo, 2015b; TNS Sifo, 2014) blir dock ett mer allmänt 

legitimitetsperspektiv en troligare förklaring till resultaten. Kvällspressens stora läsarkrets 

ger dessa tidningar större möjlighet att påverka den allmänna opinionen än affärspressen, 

då kvällspressen når ut till en större skara. Kvällspressen skulle således vara en säkrare 
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källa för företagen att spekulera i för att få information om vad allmänheten anser vara ett 

legitimt beteende.  

 

Att dagstidningarna inte kunde påvisas ha en agenda-setting-effekt överhuvudtaget är 

aningen svårtolkat. Det skulle kunna förklaras av att dagstidningarna har ett mindre antal 

läsare än kvällspressen (TNS Sifo, 2015b) i enlighet med diskussionen ovan, men vidare 

studier krävs för att ge tydligare tolkningar. Genom att studera tidningarnas olika 

institutionella logiker (Grafström, 2006) och hur de använder compelling arguments 

(McCombs, 2004), skulle en bredare slutledning kunna ges. Mer allmänt hållet blir 

slutledningen att företagen aktivt väljer ut enskilda tidningar, Aftonbladet, av en viss sort, 

kvällspress, för att få information om vad intressenterna anser vara viktigt. Denna insikt 

skulle kunna ligga till grund för djupare analyser av ett mer begränsat antal tidningar och 

en större agenda. 

 

Vad som också är värt att diskutera är påverkan vårt urval av attribut har haft. En bild av 

medias agenda har skapats genom att söka på åtta attribut, vilket också innebär att en 

annan bild av medias agenda hade skapats om andra attribut hade använts. Exempelvis 

nämndes attributet resurseffektiv aldrig i Aftonbladet och tidningens påverkan 

exkluderades således ur regressionsmodellen. I vår studie får detta till följd att 

Aftonbladets agenda-setting-effekt kanske underskattas. Aftonbladet kanske rapporterade 

om resurseffektivitet, men uttryckte det på ett annat sätt eller med en annan ordföljd såsom 

effektiv resursanvändning. Detta gäller för samtliga hypoteser, men det får extra tyngd för 

denna hypotes då vi jämför ett begränsat antal tidningar. För totala media ingår över 700 

tidningar, varför eventuella brister i vårt urval av attribut inte ger lika stor effekt.  

 

Hypotes	fyra	

“Då företaget är nära slutmarknaden modereras medias överföring av attribut till den 

frivilliga redovisningen i en positiv riktning.” 

Resultaten för testerna av hypotes 4 redovisas i regressionstabell 11. 

Regressionsmodellerna som testade vår fjärde hypotes visade på något olika resultat. Dock 

var samtliga koefficienter för både den direkta effekten och interaktionseffekten ej 

signifikanta. Den direkta effekten av att företaget är nära slutmarknaden var för fem av 

attributen positiv och för de övriga två var den negativ. Även för interaktionseffekten blev 
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resultaten något olika, för fyra av attributen var påverkan negativ och för tre var den 

positiv. Då koefficienterna var ej signifikanta kan vi inte med säkerhet uttala oss om 

huruvida närheten till slutmarknaden har en påverkan på medias överföring. Således 

förkastas hypotes fyra.  

 

 
Regressionstabell	11:	Regression	över	hur	företagets	närhet	till	slutmarknaden	påverkar	den	frivilliga	redovisningen.	
 

Analys 

I formuleringen av hypotes fyra utgick vi ifrån Mitchell et al.’s (1997) ramverk, som 

innebar att slutkonsumenterna kan hävdas inneha både legitimitet att göra anspråk på 

företag, då de påverkas av konsekvenserna av företagens agerande och således borde ha 

rätt att ställa krav, men även makt att göra anspråk på företaget, då det är 

slutkonsumenterna som köper företagets produkt och således kan strypa företagets 

inkomstkälla. Påtryckningar från slutkonsumenterna borde dock enligt Gonzalez-Benito 

och Gonzalez-Benito (2006) variera beroende på var i värdekedjan företaget befinner sig: 

ju närmare slutkonsumenten desto större krav på företaget, då kunder tenderar att skylla 

produktens negativa miljöpåverkan på företaget som äger varumärket och säljer 

slutprodukten. Vi argumenterade för att detta skulle leda till att företagen nära 

slutmarknaden på grund av detta borde vara mer intresserade av att veta vad allmänheten 

anser är ett legitimt agerande, vilket gör media till en naturlig informationskälla på grund 

av dess agenda-setting-effekt på allmänheten. Våra resultat tyder på att så inte är fallet: 

företagets närhet till slutmarknaden verkar inte ha någon påverkan på medias agenda-

setting-effekt.  

 

Ett försök till att förklara våra resultat kan ges utifrån Mitchell’s (1997) ramverk för att 

bedöma hur viktiga olika intressenter är för företag. Slutkonsumenten har utifrån detta 

ramverk både makt och legitimitet att göra anspråk på företag, och vi menade i vår 

Sig:%0,003 R2:%0,139 Sig:%0,000 R2:%0,351 Sig:%0,010 R2:%0,126 Sig:%0,000 R2:%0,370 Sig:%0,000 R2:%0,225 Sig:%0,000 R2:%0,247 Sig:%0,000 R2:%0,431
B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel B Std.5fel

(Constant) 2,648 2,089 %523,895** 7,222 51,296 0,923 %53,516** 1,039 54,665 7,270 %56,845+ 3,839 58,986 5,960
Energi%(B) 50,970 0,818 %56,905+ 4,061 %50,797+ 0,423 50,384 0,744 51,118 3,534 1,010 1,494 50,303 2,423
Material%(B) 0,890+ 0,483 %5,628* 2,396 %0,514* 0,249 %1,905** 0,439 %12,398** 2,083 %2,750** 0,882 %12,597** 1,430
Industrivaror5%&%tjänster%(B) 50,064 0,292 %5,438** 1,454 50,151 0,150 %0,522* 0,265 0,567 1,255 %1,288* 0,533 %4,483** 0,871
Konsumentvaror%(B) 0,599 0,518 %11,305** 2,580 50,081 0,268 %3,067** 0,472 %8,800** 2,242 %2,865** 0,946 %7,820** 1,537
Konsumenttjänster%(B) %51,217* 0,507 %6,337* 2,523 50,350 0,261 0,187 0,463 51,340 2,179 0,702 0,928 %2,787+ 1,516
Hälsovård%(B) 50,628 0,464 50,767 2,332 50,136 0,239 50,087 0,426 53,160 2,007 1,009 0,847 2,205 1,396
Teleoperatör%(B) 51,262 0,829 53,405 4,120 %50,793+ 0,428 50,126 0,755 52,787 3,582 50,408 1,513 50,861 2,458
Informationsteknik%(B) 51,138 0,814 %56,760+ 4,041 50,572 0,421 0,261 0,741 52,265 3,516 51,465 1,486 51,309 2,411
Separat%redovisning 0,290 0,322 50,207 1,610 %50,408* 0,166 %0,895** 0,294 50,265 1,393 %1,868** 0,588 50,653 0,958
Ägarstruktur %51,332** 0,490 %57,070** 2,427 %50,486+ 0,253 0,052 0,445 2,968 2,114 0,690 0,897 %53,021* 1,448
Lönsamhet 1,925 1,402 50,098 7,181 50,693 0,720 51,127 1,305 53,472 6,121 53,940 2,562 4,946 4,313
Mediaexponering 0,000 0,000 %0,000+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 %0,000+ 0,000 0,000 0,000
Storlek 50,072 0,112 %3,219** 0,562 %0,167** 0,057 %0,274** 0,103 0,486 0,474 %0,457* 0,205 %1,655** 0,344
Närhet'till'slutmarknaden 1,846 2,444 2,683 5,850 0,969 1,068 0,637 0,707 3,655 8,537 <0,182 5,871 <6,576 6,236
Interaktionseffekt <0,001 0,001 <0,002 0,002 <0,001 0,001 <0,003 0,002 0,000 0,002 0,000 0,002 0,000 0,001
Total'media 0,000 0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 '0,004** 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000
%**.%Variabeln%är%signifikant%på%0,015nivå. %*.%Variabeln%är%signifikant%på%0,055nivå. %+.%Variabeln%är%signifikant%på%0,105nivå. (B).%Bransch

Modell'5 Modell'6 Modell'7
Förorening Koldioxidutsläpp Miljöhänsyn Resurseffektiv Förnybar Växthusgas ÅtervinningNärhet'till'

slutmarknaden

Modell'1 Modell'2 Modell'3 Modell'4
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hypotesformulering att hur brådskande detta anspråk var varierade mellan företag 

beroende på närheten till slutmarknaden. Våra resultat tyder på att så inte är fallet. 

Slutkonsumentens makt och legitimitet att göra anspråk på företag verkar sträcka sig 

bortanför de företag som är synliga på slutmarknaden, och denna intressentgrupps anspråk 

har således blivit brådskande även för företag längre bort från slutmarknaden. För dessa 

företag räcker det inte längre att enbart kommunicera med affärspartners, utan information 

om slutkonsumenten och dennes intressen har blivit allt viktigare. Våra resultat tyder på 

att slutkonsumentens makt och legitimitet att göra anspråk har blivit allt mer brådskande 

för alla företag i värdekedjan, inte enbart för företagen som säljer slutprodukten. Då våra 

tidigare resultat visade att en överföring av medias agenda till den frivilliga redovisningen 

sker, kan vi nu också bekräfta att detta sker för företag nära slutmarknaden såväl som för 

företag längre ifrån.  

 

Kontrollvariabler	

Variablerna som kontrollerade för eventuell påverkan beroende på vilken bransch 

företagen tillhörde visade på varierande effekter, både i storlek och riktning på 

koefficienterna, relativt referensbranschen finans och fastighet. Sammanfattningsvis visar 

våra resultat att bransch spelar roll för vad företagen skriver i sin frivilliga redovisning, 

vilket är i linje med tidigare forskning (Reverte, 2009; Brown & Deegan, 1998; Cormier & 

Magnan, 2004; Haddock-Fraser & Fraser, 2008). Variabeln som kontrollerade för 

företagets ägarstruktur var signifikant för en majoritet av attributen. Riktningen på 

samtliga av dessa koefficienter var negativ, vilket innebär att när ägarkoncentrationen ökar 

kommer företagens redovisning av attributen att minska. Detta är i linje med tidigare 

forskning (Reverte, 2009; Brammer & Pavelin, 2008; Kiliç et al., 2015, Cormier & 

Gordon, 2001).  

 

Variabeln som kontrollerade för företagets storlek var signifikant för en majoritet av 

attributen. Koefficienterna för variabeln var positiv, vilket innebär att ju större företaget är, 

mätt i börsvärde på balansdagen, desto mer redovisning av attributen. Att företagets 

storlek har ett positivt samband med den frivilliga redovisningen är i linje med tidigare 

forskning (Reverte, 2009; Brammer & Pavelin, 2008; Cormier & Magnan, 2003; Fortanier 

& Kolk, 2007; Haddock- Fraser & Fraser, 2008; Kiliç et al., 2015). Variabeln som 

kontrollerade för huruvida företagen hade en separat hållbarhetsredovisning eller ej visade 
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på signifikanta koefficienter i tre av modellerna, de för attributen miljöhänsyn, 

resurseffektiv och växthusgas. Detta gällde för samtliga hypoteser. För växthusgas och 

resurseffektiv var effekten av en separat hållbarhetsredovisning positiv, vilket stämde 

överens med den riktning vi antog i operationaliseringen av denna variabel. För 

miljöhänsyn var koefficienten dock negativ. Således kan en generell tolkning för denna 

variabel inte göras i denna uppsats. Möjligtvis bör den studeras ytterligare för att få 

tydligare resultat.  

 

Variabeln som kontrollerade för företagets lönsamhet var ej signifikant för samtliga 

modeller. Detta tyder på att företagets lönsamhet inte förklarar förändringar i företagens 

frivilliga redovisning, men det kan även innebära att måttet som användes, avkastning på 

totalt kapital, inte kan fånga upp vad variabeln är menad att mäta.  I samtliga modeller var 

koefficienten för medieexponering väldigt liten, varför de i regressionstabell 1 har 

avrundats till 0. Dock var endast en av koefficienterna signifikant, den för attributet 

växthusgas, vars koefficient var positiv. Detta stämmer överens med antagandet i 

operationaliseringen om en positiv effekt, vilket grundades på tidigare forskning (Cormier 

& Magnan, 2003; Reverte, 2009). Flertalet av kontrollvariablerna uppförde sig i linje med 

tidigare forskning, vilket antyder att urvalet kan anses vara representativt.  

 

Sammanfattning	

De kvantitativa testerna av vår data resulterade i att två att hypoteserna accepterades och 

två förkastades. Totala media verkar ha en effekt på innehållet i den frivilliga 

redovisningen, liksom att det verkar finnas skillnader mellan tidningar i hur mycket av 

medias rapportering som överförs till den frivilliga redovisningen. Dock kan en 

interaktionseffekt beroende på företagets närhet till slutmarknaden inte påvisas. Inte heller 

kan en interaktionseffekt beroende på förekomsten av en huvudaktör i det mediala 

innehållet påvisas. Det attribut vars modeller uppvisade flest signifikanta koefficienter var 

resurseffektiv. Medias påverkan avseende detta attribut var positiv och därmed i enlighet 

med vårt grundläggande antagande. Att en agenda-setting-effekt kan påvisas för just 

attributet resurseffektivitet resonerades i förra avsnittet kunna bero på ordets breda 

räckvidd då innebörden påverkar samtliga individer i samhället, men också att det är ett 

effektivt ord att använda för att framställa företaget i extra god dager och till och med 

vilseleda, så kallad greenwash (Lyon & Montgomery, 2015). Den övergripande slutsats 
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som kan dras av de kvantitativa resultaten är att vissa attribut överförs i större utsträckning 

än andra och således har både en first level och en second level agenda-setting-effekt på 

den frivilliga redovisningen påvisats.  

 

Att utgivaren av det mediala innehållet påverkar medias agenda-setting-effekt klargjordes 

i de kvantitativa testerna, då effekten skiljde sig mellan de olika tidningarna vid jämförelse 

av samma attribut. Detta indikerar att företagen vänder sig till olika tidningar i olika stor 

utsträckning för att hämta information om vad den frivilliga redovisningen bör innehålla. 

Resultaten antydde också att företagen antingen utgår ifrån vilka tidningar som läses av 

flest intressenter, eller vilka tidningar som läses av de viktigaste intressenterna när de 

väljer vilken agenda de ska hämta information ifrån. Testerna gav också möjlighet att säga 

någonting om riktningen på utgivarens påverkan, vilken syntes vara positiv för samtliga 

undersökta tidningar.  

 

Ytterligare ett attribut för vilken överföring från media till den frivilliga redovisningen 

kunde påvisas var växthusgas. Testerna antydde dock att det fanns positiv autokorrelation i 

dessa modeller, vilket innebär att resultaten av de modeller som testade detta attribut 

måste tolkas med större försiktighet. Risken att skattningen av attributets överföring är 

felaktig är därmed också större än för attributet resurseffektiv, som inte uppvisade 

autokorrelation. Den kvantitativa studien uppvisade överlag få signifikanta resultat, vilket 

kan bero på ett antal olika faktorer. Attributen som användes för att fånga medias agenda 

kanske inte gjorde detta på bästa sätt och ett annorlunda urval av ord kanske hade gett 

tydligare bevis på medias agenda-setting-effekt.  
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8.	Kvalitativ	metod	
 

I detta kapitel förklaras och motiveras användandet av innehållsanalyser som 

datainsamlings- och analysmetod för den kvalitativa studien. Undersökningens 

fallstudiedesign presenteras sedan tillsammans med det utvalda fallet och därefter 

beskrivs hur verktyget, kodningsramen, som används för att utföra de kvalitativa 

innehållsanalyserna utvecklas. Den färdiga ramen presenteras sedan och kapitlet avslutas 

med ett resonemang kring metodens tillförlitlighet. 
 

 

8.1	Undersökningsmetod	

Denna andra delstudie är likt den första en innehållsanalys, men med skillnaden att den här 

är av kvalitativ sort. Resultatet från den kvantitativa delstudien visade att en överföring av 

medias agenda förekom i viss mån, då agenda-setting-effekten var signifikant för attributet 

resurseffektiv. Detta tillvägagångssätt och resultat skapade möjligheter för generaliserbara 

slutsatser, men då medias agenda-setting-effekt till stor del även påverkas av hur ämnet 

ifråga framställs (McCombs, 2004) ansågs en kvalitativ innehållsanalys kunna tillföra 

ytterligare insikter. Även denna andra delstudie syftar således till att undersöka medias 

second level agenda-setting-effekt, men nu sker detta genom att studera sammanhanget 

som ett objekt omnämns i. Detta för att finna på olika attribut som används för att beskriva 

objektet, men även för att finna likheter mellan media och den frivilliga redovisningen i 

sättet att omnämna objektet.  

 

Utöver att studera medias agenda-setting-effekt, det centrala i uppsatsens teoretiska 

modell, kan denna studie alltså även bidra med insikter kring bakomliggande faktorer som 

bygger upp modellen. Företagens frivilliga redovisning har beskrivits vara en 

kommunikationskanal till företagets intressenter (Lodhia, 2014) som används för bland 

annat PR (Kim & Reber, 2008; Moreno et al., 2009) och greenwash (Lyon & Maxwell, 

2011). Även retorikknep har visats vara vanligt i redovisningen (Feller 2004; Smerecnik & 

Renegar, 2010). En manuell bearbetning av företagens redovisning gör det möjligt att 

upptäcka mer subtila uttryckssätt och analysera om redovisningen används till 

marknadsföring genom exempelvis retorikknep, vilket kan mynna ut i slutsatser kring 

företagets behov av legitimitet. Denna kvalitativa studie kan således bidra med förståelse 
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för de mer konkreta, men dock ganska begränsade, kvantitativa resultaten och därför 

förbättra förståelsen för innehållet i den frivilliga redovisningen.  

 

Genom att studera hela textmassor ges också större möjlighet att analysera tonen i medias 

rapportering, vilket inom second level agenda-setting theory hävdas påverka överföringen 

av medias agenda till den frivilliga redovisningen (McCombs, 2004). Som beskrivits i det 

inledande teorikapitlet har negativ mediaövervakning visats göra ett ämne mer 

framträdande hos allmänheten (Sheafer, 2007), såväl som att positiv mediaövervakning 

ledde till att ett visst ämne ansågs mindre viktigt (Schoenbach & Semetko 1992, se 

Sheafer 2007). Sheafer (2007) anger tänkbara anledningar till att tonen, och då främst en 

negativ ton, påverkar hur viktigt ett ämne anses vara: en av dessa anledningar är att 

information om negativ utveckling fångar vår uppmärksamhet i större grad än information 

om positiv utveckling. Sett utifrån uppsatsens teoretiska triangelmodell innebär detta att 

negativ media kring en fråga i högre utsträckning än positiv media leder till att en fråga 

blir framträdande hos allmänheten och således i företagens frivilliga redovisning. Då tonen 

i en text ofta är väldigt subtil underlättas bedömningen av att göra en kvalitativ 

innehållsanalys snarare än en kvantitativ. Denna delstudie kan därför även bidra med 

insikter kring hur tonen i medias rapportering kan påverka agenda-setting-effekten på den 

frivilliga redovisningen.  

 

I Uppsatsens metod (kapitel 2) fördes en argumentation för uppsatsens deduktiva ansats 

baserat på de redan befintliga teorierna för de studerade områdena. Ramen för denna 

kvalitativa analys baserades därför på vår teoretiska modell. Ett alternativ till den 

deduktiva ansatsen skulle ha varit en induktiv eller rentav abduktiv ansats (Bryman & 

Bell, 2005), vilket dock skulle medfört risken att få en alldeles för bred ingång med diffusa 

slutsatser som resultat. Den deduktiva ansatsen till trots kunde en viss flexibilitet behållas: 

innehållsanalysens kodningsram kan ändras under analysens gång, i de fall fler viktiga 

aspekter upptäcks (Schreier, 2012). På så vis kunde alla de viktigaste aspekterna 

inkluderas. 

 

8.2	Undersökningsdesign	

Innehållsanalysen i denna delstudie grundades på en fallstudiedesign, till skillnad från den 

tidigare kvantitativa studien där datainsamlingen baserades på ett större urval. Fallet som 
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studerades var attributet resurseffektiv, som i de kvantitativa testerna visade på 

signifikanta resultat. Då attributet bevisligen överfördes från media till den frivilliga 

redovisningen bedömdes detta som ett bra fall att studera närmare för att kunna ge 

ytterligare information om medias agenda-setting-effekt. Även attributet växthusgas 

visade i ett antal tester på signifikanta resultat. Dessa modeller påvisade dock positiv 

autokorrelation varför det fanns skäl att ifrågasätta modellernas säkerhet. Därför valdes 

attributet växthusgas bort för vidare studier i denna kvalitativa del.  

 

För att kunna undersöka överföringen lästes innehållet i både medias rapportering och 

företagens redovisningar för de utvalda åren 2012-2014. Materialet som användes i 

analysen av medias agenda hämtades ur artiklarna som publicerats i de utvalda tidningarna 

och som nämnde resurseffektivitet. Artiklarna hämtades ur databasen Retriever. 

Underlaget för analysen av företagens frivilliga redovisning hämtades ur de utvalda 

företagens hållbarhetsredovisningar. 

 

Då det kvalitativa tillvägagångssättet som antogs i denna studie är relativt tidskrävande, 

skedde ett medvetet urval av både tidningar och företag. Materialet som skulle analyseras 

blev på så vis hanterligt i omfattning och tillät därför en mer djupgående datainsamling 

såväl som analys, vilket hade varit svårare och allt för tidskrävande med ett större urval. 

Ett mindre urval riskerar dock att ge en snedvriden bild av överföringen, vilket måste tas i 

beaktande vid analysen, men ger samtidigt större möjligheter för en djupare analys. Detta 

urval ansågs därför på ett bättre sätt tillåta oss att undersöka hur företagen uttrycker sig i 

frågan som överförts från media. Innehållsanalysen kunde därmed bidra till att uppfylla 

det övergripande syftet med studien, att förbättra förståelsen för vad företagen väljer att 

redogöra för i sin frivilliga redovisning genom att tillämpa second level agenda-setting 

theory.  

 

Utgångspunkten för innehållsanalysen var två kodningsramar, en för media och en för 

redovisningen, som användes både vid datainsamlingen och vid analysen av materialet. 

Kodningsramarna skapades genom att identifiera olika sätt som resurseffektivitet skrevs 

om i media och redovisningen, som fick utgöra olika kategorier. För att säkerställa att 

kategorierna var användbara och fångade det som avsågs utfördes en pilotstudie, vilket 

medförde en del modereringar av de två kodningsramarna. Kategorierna användes sedan 

vid datainsamlingen för att identifiera och kategorisera relevant information, men även i 
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analysen för att finna samband mellan medias rapportering och företagens redovisning. Att 

kategorisera datan möjliggjorde en strukturerad analys av vad och på vilket sätt media 

respektive företagen skrev om resurseffektivitet och således hur media kan ha påverkat 

företagens frivilliga redovisning. 

 

8.3	Urval	

Då avsikten med denna kvalitativa undersökning var att bidra med beskrivande 

komplement till den första, kvantitativa, delstudien grundades vårt urval på resultaten som 

genererades där ur. De två tidningar som visade sig ha signifikant påverkan på företagens 

frivilliga redovisning för attributet resurseffektiv var Ny Teknik och Expressen, varför 

dessa två valdes ut som underlag för vår analys av medias rapportering. Sammanlagt 

publicerade de två tidningarna 23 artiklar som nämnde attributet resurseffektiv under åren 

2011-2014, varav fyra var för år 2011 vilka användes i pilotstudien och därmed 

exkluderades ur den riktiga studien. År 2010 nämnde ingen av tidningarna attributet vilket 

innebär att detta år inte analyseras. Urvalet av företag att analysera grundades även detta 

på resultat från den kvantitativa studien. I testerna som visade att tidningarna Ny Teknik 

och Expressen hade påverkan på företagens redovisning av attributet resurseffektiv, gav 

branschen konsumentvaror ett signifikant resultat och hade en koefficient som var stor, 

drygt tre, relativt de övriga branscherna. Precis som redogjorts för i resultatet av den 

kvantitativa undersökningen innebär detta att företag som tillhör branschen 

konsumentvaror nämner attributet resurseffektiv drygt tre fler gånger än referensbranschen 

finans och fastighet.  

 

Då syftet med denna kvalitativa innehållsanalys var att studera hur effekten av medias 

agenda-setting tar sig uttryck i den frivilliga redovisningen ansåg vi det vara en gynnsam 

utgångspunkt att studera företag som faktiskt hade visat sig använda det studerade 

attributet i högre utsträckning än andra företag. De antogs därmed vara mer mottagliga för 

medias agenda-setting-effekt, vilket gjorde den frivilliga redovisningen hos dessa företag 

till bra analysunderlag. Samma resonemang låg till grund för valet av de två tidningarna. I 

det fall tidningar hade valts som inte visade på något signifikant resultat i den kvantitativa 

undersökningen, hade utgångspunkten tagits i artiklar som var mindre troliga att ha en 

agenda-setting-effekt.  
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8.4	Metod	för	datainsamling	

Materialet som undersöktes vid insamlingen av data till den kvalitativa analysen var 

artiklar från två olika tidningar och hållbarhetsredovisningar från tre olika företag mellan 

åren 2011-2014, där 2011 tillhör pilotstudien. Till denna insamling användes en 

kodningsram med fastställda kategorier som utgångspunkt. Undersökningen utfördes 

genom att materialet lästes igenom och utifrån det material som undersöktes samlades den 

data som platsade inom de fastställda kategorierna in. Den insamlade datan placerades 

årsvis i separata dokument för en första analys, därefter fördes de separata analyserna 

samman för en övergripande diskussion. Då denna fallstudie undersökte överföringen av 

medias agenda till företagens frivilliga redovisning för attributet resurseffektiv, så berörde 

alla kategorier resurseffektivitet. Detta innebär att material som inte berörde 

resurseffektivitet inte kategoriserades och därmed exkluderades från studien. För att fånga 

upp allt material som berörde resurseffektivitet kategoriserades inte enbart det material där 

ordet resurseffektivitet explicit nämndes, utan även de delar där ämnet resurseffektivitet 

diskuterades i stort med alternativa ordval bedömdes vara av vikt. Ett exempel på detta ges 

i SCA:s hållbarhetsredovisning för år 2012:  

 

“Lägre vikt leder till att färre resurser används, effektivare transport 

och minskat avfall.” (SCA, 2013).  

 

Genom detta tillvägagångssätt kunde även de delar av medias rapportering såväl som 

företagens redovisning fångas, där resurseffektivitet diskuterades utan att just detta ord 

användes. På så sätt kunde en mer nyanserad och komplett bild av användningen av detta 

attribut ges, vilket gav underlag för en skarpare analys av medias agenda-setting-effekt på 

den frivilliga redovisningen. Texten som kategoriserades var således inte hela artiklar eller 

hållbarhetsredovisningar utan enbart de delar som behandlade resurseffektivitet. Detta 

innebär att en tidningsartikel såväl som hållbarhetsredovisning kunde kopplas till flera 

kategorier om den omnämnde resurseffektivitet fler än en gång. Ett omnämnande kunde 

dock bara falla under en kategori. I tabell 6 presenteras antalet direkta såväl som indirekta 

omnämnanden av resurseffektiv per aktör och år. 
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 Expressen Ny Teknik AAK SCA Nobia 
2011 1 3 7 9 2 
2012 3 5 3 19 3 
2013 2 6 9 23 4 
2014 3 3 9 14 3 

TOTALT 9 17 28 65 12 
	

Tabell	6:	Antal	omnämnanden	av	resurseffektiv	per	aktör	och	år.	

	
	
8.5	Analysmetod	

Som nämnts tidigare baserades datainsamlingen och analysen på en kodningsram. Denna 

kodningsram bestod av olika kategorier, vilket underlättade en jämförelse dels mellan 

media och den frivilliga redovisningen, men även mellan år. För varje år inleddes analysen 

med en redogörelse för medias agenda utifrån materialet som delats in i kodningsramens 

kategorier. De ämnen som media tog upp i samband med resurseffektivitet noterades, men 

även andra aspekter som vi fann utmärkande uppmärksammades. Samma procedur 

upprepades för redovisningen. Det insamlade materialet sattes sedan i förhållande till 

vartannat, för att kunna analysera medias effekt på företagens redovisning. Vid denna 

analys studerades hur media skriver om resurseffektivitet och huruvida företagen verkade 

uttrycka sig på liknande vis samt beröra samma områden gällande resurseffektivitet. Då 

kategorierna i kodningsramen baserades bland annat på vår teoretiska referensram, 

underlättades analysen av hur medias agenda-setting-effekt tar sig uttryck i företagens 

redovisning.  

 

I de fall likheter mellan media och redovisningen upptäcktes kunde slutsatsen dras att en 

agenda-setting-effekt fanns. Utöver detta kunde även en individuell analys av företagens 

redovisning ske för att kunna dra slutsatser om kvaliteten på medias agenda-setting-effekt. 

Om företagen exempelvis var väldigt vaga i sin redovisning kunde detta vara ett tecken på 

greenwash (Lyon & Montgomery, 2015), vilket kan verka som utgångspunkt för en 

diskussion om redovisningen som ett verktyg för legitimitetsskapande och som en 

kommunikationskanal. Denna analys kan även utföras i de fall medias agenda-setting-

effekt verkar utebli, vilket gav ytterligare en dimension till analysen. Vid analysen av 

datamaterialet som samlades in från media togs även hänsyn till artikelns författare. I ett 

antal fall var artiklarna av debatt-karaktär och skrivna av politiskt aktiva personer, vilket 

dels påverkar innehållet, men rimligtvis även vilka som läser artiklarna. Utifrån vår 

teoretiska triangelmodell skulle detta innebära att medias agenda-setting-effekt varierar då 
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viss information, beroende på avsändaren, är mer eller mindre framträdande hos 

allmänheten. Samma resonemang antogs för de artiklar som skrevs av professorer och 

företagsledare. 

 

När den kodningsram som innehållsanalysen skulle följa utformades var utgångspunkten 

Schreier’s (2012) fyra steg för denna process. Det första steget handlar om att välja ut den 

datamängd som kodningsramen ska täcka, vilket för vår del omfattade de utvalda 

företagens hållbarhetsredovisning och medias rapportering. Då ambitionen var att 

undersöka olika saker inom dessa två datamängder framställdes två olika kodningsramar, 

en för redovisningen och en för medias rapportering. Det andra steget i processen att skapa 

en kodningsram är enligt Schreier (2012) att bestämma hur strukturen på kodningsramen 

ska se ut och generera underkategorier för de dimensioner (som också kallas 

huvudkategorier) som kodningsramen byggs kring. Detta kan göras genom ett deduktivt 

tillvägagångssätt, där redan kända ting, såsom teori, tidigare forskning eller logik, används 

för att skapa kodningsramen. Ett induktivt tillvägagångssätt kan användas, där kategorier 

skapas baserat på den insamlade datan. Även en kombination av dessa två sätt är ett 

möjligt alternativ, vilket vi valde att använda oss utav. Kategorierna baserades dels på 

tidigare forskning, men även på dimensioner som kom fram i datamaterialet och som 

kompletterade våra tidigare kategorier på ett bra sätt. Det tredje steget som Schreier (2012) 

föreslår är att definiera vad exakt som menas med de olika kategorierna. Dessa 

definitioner blir riktlinjer när data tilldelas en viss kategori och är nödvändigt för att 

undvika att betydelsen för en viss kategori förändras under analysens gång. Definitionen 

bör bestå av ett namn, en beskrivning över vad detta namn innebär och exempel på vad 

som kan ingå i denna kategori.  

 

Det fjärde såväl som sista steget är att revidera och eventuellt utöka kodningsramen. Vi 

valde därför att utföra en pilotstudie, för att ytterligare finslipa vår kodningsram och testa 

dess funktion. Denna pilotstudie var inte en formell generalrepetition, utan syftade snarare 

till att utveckla och förbättra vår forskningsdesign. Pilotfallet kan väljas oberoende av de 

kriterier som definierats för urval av de fall som ska ingå i fallstudiedesignen (Yin, 2007), 

men då vår fallstudie och tillhörande forskningsdesign berörde ett visst attribut var vi 

tvungna att välja pilotfall från vårt totala urval. De fall som användes i pilotstudien var 

hållbarhetsredovisningen såväl som medias rapportering för år 2011 och dessa 

exkluderades därför från vår riktiga fallstudie. 
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Kodningsramen	

Huvudkategorin som studerades i både medias rapportering och företagens redovisning 

var attributet resurseffektiv. Huvudkategorin var densamma för våra två kodningsramar, 

liksom de tre första underkategorierna som benämndes miljömässigt sammanhang, ej 

miljömässigt sammanhang och kombinerat sammanhang. När attributet resurseffektivitet 

användes i samband med olika miljöfrågor föll det under miljömässigt sammanhang och 

när det nämndes i andra sammanhang, såsom ekonomiska, hamnade det under ej 

miljömässiga sammanhang. Kategorin kombinerat sammanhang tillkom efter pilotstudien 

och fångade upp när företagen och media nämnde resurseffektivitet i ett miljömässigt 

såväl som icke miljömässigt sammanhang samtidigt. Denna kategori bestod av samma 

underkategorier som de två andra. Ett exempel på när resurseffektivitet nämndes i ett 

kombinerat sammanhang ges i SCA:s hållbarhetsredovisning för 2012:  

 

“Genom att anlägga ett hållbarhetsperspektiv på innovationsarbetet 

bidrar vi till resurseffektivitet vilket leder till minskade kostnader och 

minskad miljöpåverkan.” (SCA, 2013). 

 

Dessa tre underkategorier gav en första indikation på hur attributet resurseffektiv användes 

på olika sätt, både i media och i den frivilliga redovisningen. 

 

Kodning	för	redovisningen 

De nästkommande underkategorierna skiljde sig dock för de två kodningsramarna. För 

redovisningen användes de två underkategorierna mål att uppnå och genomförd bedrift. 

Detta grundades på teorin om greenwash, som innebär att företagen väljer ut och 

rapporterar enbart positiv miljöinformation för att skapa en positiv bild av företaget (Lyon 

& Maxwell, 2011). Genom att sortera information i redovisningen till de två ovan nämnda 

kategorierna kunde vi analysera hur företagen valde att framställa sig själva, vilket även 

kunde ge ytterligare insikter om hur företagen använder PR (Kim & Reber, 2008; Moreno 

et al., 2009) och retorikknep (Feller 2004; Smerecnik & Renegar, 2010) i redovisningen. 

Kategorin mål att uppnå syftade på huruvida attributet resurseffektiv pratas om som ett 

mål som ska uppnås, vilket krävde att någon form av framtidsperspektiv nämns i samband 
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med användandet av ordet. Exempelvis skrev AAK i sin hållbarhetsredovisning för år 

2011:  

 

“För 2012 har vi två nya globala mål för att minska påverkan på 

miljön” (AAK, 2012).  

 

 
																																						Figur	3:	Kodningsramen	för	den	frivilliga	redovisningen.	
 
 

Kategorin genomförd bedrift syftade på huruvida attributet resurseffektiv nämndes i 

samband med ett dåtids-eller nutidsperspektiv, det vill säga som något som redan är utfört. 

I AAK:s hållbarhetsredovisning för år 2011 kunde vi även hitta ett exempel på vad som 

kategoriserades som genomförd bedrift: 

 

“Vårt fokuserade arbete för att öka resurseffektiviteten minskade vår 

miljöpåverkan, liksom kostnaderna” (AAK, 2012). 

 

I pilotstudien märkte vi att resurseffektivitet även nämndes i exempelvis 

omvärldsanalyser, vilket orsakade problem när det skulle kategoriseras som antingen mål 

att uppnå eller genomförd bedrift. Därför valde vi att lägga till underkategorin allmänna 
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upplysningar, som syftar på när företag nämner resurseffektivitet utan att koppla det direkt 

till företagets aktiviteter. Exempel på detta ges nedan och är taget ur SCA:s 

hållbarhetsredovisning för år 2011:  

 

“Globala makrotrender, från befolkningsökning och högre 

levnadsstandard till resursbrist och klimatförändring, ändrar snabbt 

förutsättningarna för affärsverksamheten. Genom att ta sig an dessa 

utmaningar uppstår nya möjligheter för innovation och tillväxt vilket 

bidrar till stabilitet i en osäker framtid.” (SCA, 2012).  

 

Här nämndes resurs i samband med företagets omvärldsanalys, vilket varken kan 

kategoriseras som mål att uppnå eller genomförd bedrift. Denna kategori kunde därmed ge 

oss insikter i hur företagen ser på problemet och huruvida de faktiskt väljer att 

uppmärksamma problemet, utan att det egentligen handlar om företagets egen prestation. 

Således kunde vi utifrån denna kategori analysera företagens användande av 

redovisningen som en kommunikationskanal (Lodhia, 2014). 

 

Kodning	för	media 

Specifika underkategorier för media var problemet i sig och lösning på problemet. När 

artiklarna nämnde att resurseffektiviteten var låg eller behövde förbättras beskrevs 

attributet just som ett problem och föll därför under kategorin problemet i sig. Ett exempel 

på detta syntes i en artikel i Ny Teknik från 2011, där man menar att vissa material kan 

återanvändas på bättre sätt än att bygga hus av dem och att detta därmed är slöseri med 

resurser:  

 

“Den innebär att vi bygger in hälsofarliga material i byggnaden och 

slösar med resurser som kan utnyttjas på ett ur miljösynpunkt bättre 

sätt” (Skippa giftiga däck i nybyggen, 2011). 
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																																Figur	4:	Kodningsramen	för	media.	
 

När attributet däremot beskrevs som en lösning på ett visst problem föll detta under 

kategorin lösning på problemet. I samma artikel från Ny Teknik som givits exempel från 

ovan, ges ett exempel på vad vi kategoriserade som lösning på problemet: 

 

“Det är självklart att återanvändning och återvinning måste 

finnas med när vi siktar på hållbara och resurseffektiva 

byggnader för framtiden.” (Skippa giftiga däck i nybyggen, 

2011).  

 

Resurseffektivitet pratas här om som något självklart vid framtida byggnationer och 

därmed som en lösning på framtida problem. Genom att kategorisera artiklarnas innehåll 

på detta sätt gavs också en möjlighet att säga någonting om tonen i medias rapportering, 

vilket vi i den kvantitativa studien hade svårigheter att fånga och därför valde att inte gå 

vidare med i den delen. När attributet nämndes som en lösning på problemet kunde en 

positiv ton antas och när det omnämndes i form av ett problem som behöver lösas eller 

förbättras kan en negativ ton antas.  Dessa kategorier gav därmed en bild över hur media 

förmedlar ämnet.  
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8.7	Metodkritik	

Då kvalitativa studier innehåller ett stort mått av subjektiva bedömningar kan pålitligheten 

i dessa studier alltid ifrågasättas (Bryman & Bell, 2005). För att öka reliabiliteten antogs 

därför ett systematiskt tillvägagångssätt vid designen av denna studie, med en tydlig 

kodningsram som utgångspunkt. Samtliga steg i skapandet av studien och kodningsramen 

har redogjorts för tydligt och även i analysen blir tillvägagångssättet klart då den utgår 

ifrån kodningsramen. Denna transparens underlättar en replikation av studien och ökar 

chansen att samma resultat skulle uppnås om studien utfördes vid ett annat tillfälle eller av 

en annan bedömare. Användandet av en kodningsram gör studien även väldigt flexibel, då 

ramen kan formas allt eftersom studien fortgår. Kodningsramen som användes i denna 

studie testkördes i en pilotstudie, vilket ledde till vissa förändringar för att innehållet i 

materialet skulle fångas på ett bättre sätt. Precisionen ökade därmed i både 

datainsamlingen och analysen, vilket bidrog till en högre validitet.  

 

Vid analysen av materialet har även alternativa tolkningar angetts i de fall det är möjligt. 

Genom att inte enbart en tolkning framställs som den enda möjliga, ges analysen mer 

stabilitet och kan anses mer acceptabel. Detta ökar också validiteten i studien. För att 

ytterligare öka precisionen i kodningsramen hade denna kunnat utökas för att fånga mer 

detaljer i textmaterialet. Studiens omfattning var relativt begränsad då den enbart 

undersökte ett attribut, resurseffektivitet, varför en större kodningsram inte ansågs 

nödvändig. Även urvalet av både företag och tidningar var relativt litet och variationen i 

materialet blev därför inte heller särskilt stor, vilket blev tydligt i pilotstudien. En mer 

detaljerad kodningsram ansågs på grund av detta inte underlätta varken datainsamling eller 

analys. 

 

Svagheter i designen av studien kan främst identifieras vid insamlingen av datan, då denna 

utfördes av endast en person. För att öka reliabiliteten hade insamlingen kunnat 

genomföras av ytterligare en person, för att bedöma hur liknande resultatet blev och 

således hur replikerbar studien var. Då hade även åtgärder kunnat vidtas om denna 

bedömdes vara för låg. Ett visst mått av kontroll av reliabilitet skedde, då den 

kategoriserade datan granskades av ytterligare en person för att upptäcka om något 

textmaterial hade placerats i fel kategori. Ingen omplacering av material ansågs 
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nödvändig, varför interbedömarreliabiliteten får anses vara acceptabel. Dock kvarstår 

bristen i reliabilitet vid datainsamlingen. 

 

 

9.	Kvalitativt	resultat	och	analys	
 

I detta kapitel sker en kombinerad presentation av resultat och analys för den kvalitativa 

studien. Kapitlet består av fyra avsnitt, varav de tre första består av årsindelade 

redogörelser för utfallet av innehållsanalyserna. Till sist tillkommer en övergripande 

analys där insikterna från de separata analyserna sammanfattas och diskuteras i en 

bredare kontext.  
 

 

9.1	År	2012	

Medias rapportering för attributet resurseffektivitet var relativt jämnt fördelad på de tre 

första underkategorierna, vilket syns i figur 5. Vad som också blir tydligt ur figuren är att 

media till största del skrev om resurseffektivitet som en lösning på ett problem. 

Rapporteringen är både specifik då vissa artiklar innehåller förslag på hur 

resurseffektivitet ska uppnås, men också mer svepande då andra artiklar beskriver 

attributet i ett mer allmänt sammanhang. Ett exempel på när resurseffektivitet används mer 

generellt ges i en debattartikel från dåvarande partisekreterare för Moderaterna:  

 

“Vår ideologiska grund är förvaltarskapstanken, idén om att vi har ett 

ansvar för ta hand om världen och lämna något bättre efter oss. 

Dessutom tar vi tanken om resurseffektivitet på stort allvar, vi ska alltid 

använda våra resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.” 

(Arkelsten, 2012).  

 

Här sägs egentligen inte så mycket om hur resurseffektivitet ska uppnås, utan attributet 

används mer för att ge ett intryck av handlingskraft och ansvarstagande. I den enda 

artikeln för 2012 där resurseffektivitet beskrevs som ett problem, redogjordes för hur låg 

resurseffektivitet i låglöneekonomier har drivit upp priset på världsmarknaden för energi 

och råvaror (Kratochvil, 2012). Attributet rapporteras således som en del av ett 

ekonomiskt problem.  
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																						Figur	5:	Resultat	av	den	kvalitativa	innehållsanalysen	för	media.	
 

Av de studerade företagen var det enbart i SCA:s redovisning som resurseffektivitet 

nämndes i samband med mål som ska uppnås inom kategorin miljömässigt sammanhang. 

Ingen av dessa omnämnanden innefattade dock en beskrivning av hur resurseffektivitet 

skulle uppnås, utan diskuterades enbart i termer av något som företaget strävade efter:  

 

“Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra resurseffektiviteten och 

minska miljöpåverkan genom att ta hänsyn till nya innovationers hela 

livscykel” (SCA, 2013). 

 

 Detta kan vara ett exempel på hur greenwash, vilseledande kommunikation om 

miljöfrågor (Lyon & Montgomery, 2015), förekommer i redovisningen. Detta tyder på att 

SCA vill måla upp en bild av att företaget är ansvarstagande och miljömedvetet, utan att 

ge en precis beskrivning av hur detta ska ske i praktiken. Detta syntes även i delar som 

kategoriserades som allmänna upplysningar, där diskussionen kring resurseffektivitet var 

väldigt allmän och inte företagsspecifik. Redovisningen innehöll dock beskrivningar av 

hur resurseffektivitet hade uppnåtts. Olika aktiviteter, såsom minimering av avfall, 

livscykelanalyser och hushållning av resurser beskrevs som vidtagna åtgärder för att uppnå 

resurseffektivitet. 

RESURSEFFEKTIV 

Miljömässigt	sammanhang	
2012:	2	
2013:	3	
2014:	0	

Problemet	i	sig	
2012:	0	
2013:	0	
2014:	0	

Lösning	på	problemet	
2012:	2	
2013:	3	
2014:	0	

Ej	miljömässigt	sammanhang	
2012:	3	
2013:	3	
2014:	1	

Problemet	i	sig	
2012:	1	
2013:	0	
2014:	0	

Lösning	på	problemet	
2012:	2	
2013:	3	
2014:	1	

Kombinerat	sammanhang	
2012:	3	
2013:	2	
2014:	5	

Problemet	i	sig	
2012:	0	
2013:	1	
2014:	1	

Lösning	på	problemet	
2012:	3	
2013:	1	
2014:	4	
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Vår kvantitativa studie bekräftade att en överföring av attributet resurseffektivitet sker, 

men sa ingenting om hur detta attribut omnämndes. Våra resultat av den kvalitativa 

innehållsanalysen visar på att attributet används väldigt allmänt, både i media och i 

redovisningen, varför vi inte kan uttala oss om huruvida medias sätt att rapportera överförs 

till redovisningen. Det blir dock tydligt att företagen har uppfattat att resurseffektivitet är 

ett aktuellt ämne som bör uppmärksammas, men hur det faktiskt ska uppnås är inte 

specificerat. Detta kan bero på att den diffusa rapporteringen från medias håll överförs till 

den frivilliga redovisningen. Alternativt kan det bero på att företagen vill bibehålla 

legitimitet. Genom att diskutera resurseffektivitet kan företagen visa att de 

uppmärksammat en fråga som samhället anser vara viktig, men då ämnet i sig ger ett 

positivt intryck görs inga större åtaganden från företagens sida att visa upp tydliga mål 

angående hur resurseffektivitet ska uppnås. Dock beskrev företagen i större utsträckning 

hur resurseffektivitet hade uppnåtts. Detta kan tolkas som att företagen i efterhand, snarare 

än som ett mål som ska uppnås, redogör för olika utförda aktiviteter som ska vara ett steg 

mot resurseffektivitet. Detta resonemang tyder på att företagen inte har någon utarbetad 

plan för hur resurseffektivitet ska uppnås, men ändå inser vikten av att beröra frågan och 

hur man jobbar med det. När företagen skriver om resurseffektivitet som ett mål som ska 

uppnås kan det klassas som mestadels greenwash, då ämnet verkar användas mest för att 

skapa en alltför positiv bild av företaget, i enlighet med Lyon och Maxwell’s (2011) 

definition. 

 

Vad som också kan urskiljas är att företagen när de skriver om resurseffektivitet i ett icke 

miljömässigt sammanhang, exempelvis produktionseffektivitet, i större utsträckning 

använder sig av siffror för att beskriva sina bedrifter. I redovisningen skrivs också ofta om 

de ekonomiska fördelarna med resurseffektivitet i samband med de miljömässiga 

fördelarna, vilket kan förklaras med hjälp av intressentteorin17. Då resurseffektiva 

lösningar kan innebära kostnader blir det viktigt för företagen att visa för intressentgrupper 

som aktieägarna, att det finns ekonomiska vinster med resurseffektivitet. Att satsa på 

resurseffektivitet enbart för att tillfredsställa allmänheten, för att framstå som en legitim 

organisation, blir inte hållbart.  

 

                                                
17  Se t ex Gray et al. (1996) som exempel på intressentteorin. 
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9.3	År	2013	

Media fortsätter även detta år att beskriva resurseffektivitet som en lösning på olika 

problem, snarare än att se det som ett problem i form av brist på resurseffektivitet. I 

rapporteringen finns både forskare och näringslivet representerat och till skillnad från år 

2012 påpekar man i högre utsträckning att kunskap är viktigt för att uppnå 

resurseffektivitet. Media tar också upp att statens ansvar sträcker sig bortom enbart 

delaktighet i de forskningssatsningar som krävs:  

 

 

“Det behövs också tydliga styrmedel som uthålligt gör att förnybara 

råvaror kan konkurrera med produkter som är baserade på utarmning 

av jordens begränsade resurser.” (Edström et al., 2013). 

 

 När resurseffektivitet diskuteras i termer av icke miljömässiga sammanhang nämns att 

innovation är nyckeln till att uppnå detta och precis som föregående år tas 

utvecklingsländernas roll i det hållbara samhället upp. En låg resurseffektivitet i dessa 

länder påverkar hela världen och de svenska företagen lyfts fram som en förebild för 

resurssnålt byggande (Rockström et al., 2013). I samma kategori nämns också hur lean 

production är ett sätt att uppnå resurseffektivitet.  

 

Detta år rapporterar samtliga av de tre studerade företagen kring miljömässiga mål och en 

ökning av specifika miljömål samt explicit uppställda tidsramar kan ses. Detta kan 

jämföras med föregående år då målen i miljömässiga sammanhang var väldigt diffusa. 

SCA:s redovisning för 2012 innehöll ett antal av dessa generella målsättningar, vilket dock 

fortsätter även för detta år med en del exakta upprepningar av fraser. De andra två 

företagen är däremot mer specifika i sin redogörelse över hur resurseffektivitet ska uppnås. 

Även under kategorin miljömässiga bedrifter ses en ökad och mer specifik beskrivning i 

företagens redovisning, men detta beror dock på ett enskilt företag, AAK. Exempel ges 

nedan för att visa på skillnaden mellan de två företagen AAK och SCA i hur specifikt de 

redovisar sina bedrifter. 
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“Ansträngningarna för att hushålla mer effektivt med resurserna 

resulterade i att flera mål nåddes under 2013, exempelvis:  

9,9 procents minskning i energiförbrukningen per bearbetad enhet 

13 procents minskning i vattenförbrukningen per bearbetad enhet 

18,1 procents nettominskning av de direkta koldioxidutsläppen per 

bearbetad enhet 

13,1 procents minskning av utsläppen till vatten per bearbetad enhet.” 

(AAK, 2014). 

 

“Vi levererar hållbara mervärdeslösningar till våra kunder från 

en säker, resurseffektiv och miljöanpassad värdekedja 

innefattande inköp, produktion samt forskning och utveckling.” 

(SCA, 2014). 

 

Två tydliga kopplingar som kan göras mellan medias rapportering och redovisningen är 

inom de två områdena lean production och global påverkan. Media tar upp lean production 

som ett verktyg för att uppnå resurseffektivitet, vilket även Nobia gör i sin redovisning. 

Detta till skillnad från året innan då det inte nämndes. I SCA:s redovisning nämns också 

hur utvecklingsländer utgör marknader där företaget har goda tillväxtmöjligheter och att 

företaget arbetar med att utveckla affärsmodeller för konsumenter med begränsade 

resurser. Detta skulle kunna kopplas till medias rapportering av hur utvecklingsländernas 

höjda levnadsstandard kräver resurseffektiva lösningar: sättet som media rapporterar om 

resurseffektivitet verkar återfinnas i företagen redovisning. Förutom dessa två kopplingar 

syns även ett frekvent användande av ordet innovation i samband med resurseffektivitet i 

redovisningen, vilket även media rapporterade om: kunskap och forskning var tvunget för 

att skapa innovationer som kunde bidra till resurseffektivitet. Redovisningen kring 

innovationer är dock väldigt vag och generell. Detta tyder på att företagen har 

uppmärksammat att innovation är viktigt att nämna, men att mer specifik information om 

detta är svårare att ge ut.  

 

9.4	År	2014	

Till skillnad från tidigare år så karaktäriseras medias rapportering av en kombination av 

både miljömässiga och ej miljömässiga ämnen när de skriver om resurseffektivitet och 

ingen artikel är rent miljöinriktad. Dessutom var en klar majoritet av rapporteringen 
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fokuserad på hur resurseffektivitet är lösningen på olika problem, snarare än problemet i 

sig i form av bristande resurseffektivitet. Medias rapportering för detta år genomsyras 

också av ett framtidstänkande. Tanken att resurseffektivitet är det rätta sättet att möta 

framtiden på blir väldigt tydlig i följande citat som är uttalanden från en politiker 

respektive forskare och representanter för näringslivet: 

 

“Sent i december 2015 ska vi ha ett nytt internationellt klimatmöte i 

Frankrike och då ska EU återigen ha ett mål. Nu talar vi alltså om 

2030. Då har kommissionen föreslagit att det här gemensamma målet 

på 20 procent ska lyftas upp till 40 procent.” (Karlsson & 

Reuterskiöld, 2014). 

 

“Kanske är det just tack vare dessa företag som det kan bli möjligt att 

utveckla framtidens resurseffektiva bioraffinaderier där alger som 

lever på avloppsvatten är råvaran till framtidens drivmedel? Eller 

något annat som vi i dag inte kan förutse.” (Dynamiska företag hotas 

av nya regler för biodrivmedel, 2014). 

 

Även företagens del i skapandet av resurseffektiva lösningar tas upp. En uppmaning görs 

om att de investeringar företag gjort som resulterat i värdefull kunskapsutveckling bör 

vårdas. Media rapporterar också om resurseffektivitet ur livsmedelssynpunkt, och hur 

olika animaliska produkter är olika resurseffektiva. Precis som år 2013 nämndes också 

resurseffektivitet som en lösning på de klimatproblem som uppstår när utvecklingsländer 

får en allt högre levnadsstandard.  

 

Företagens redovisning för år 2014 är precis som år 2013 mer specifik i de mål man säger 

sig vilja uppnå än 2012, men textmassorna är till stor del återanvända: flertalet stycken är 

identiska med tidigare år. Detta tyder på att medias påverkan är svag, då företagen inte har 

anpassat sin redovisning på detta område. En alternativ förklaring kan ges av en något 

långsökt koppling till medias brist på rapportering om rent miljörelaterade ämnen. Detta 

kan ha resulterat i att företagen inte påverkades av ny stimuli från media, och därmed 

återanvände tidigare hållbarhetsrapportering.  
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Överlag nämns resurseffektivitet i redovisningen färre gånger än året innan, i samtliga av 

de tre kategorierna miljömässiga, ej miljömässiga och kombinerat sammanhang (se figur 

6). I likhet med tidigare år nämns också hur resurseffektivitet är nödvändigt ur ett globalt 

perspektiv och att befolkningsökningen förutsätter att vi använder mindre istället för mer. 

Vad som dock sticker ut mest jämfört med tidigare år är SCA:s tydliga bekännelse att 

företaget har förbättringsområden:  
 

“Vi har all anledning att minska och effektivisera 

vattenanvändningen i varje SCA-anläggning.” (SCA, 2015).  
 

Detta tyder på en mer ödmjuk hållning, då redovisningen tidigare år främst har innehållit 

redogörelser för hur företagen arbetar med resurseffektivitet och hur viktigt det är.  

 

 
																																												Figur	6:	Resultat	av	den	kvalitativa	innehållsanalysen	för	den	frivilliga	redovisningen.	
 

9.5	Sammanfattning	
Generellt för den kvalitativa studien kan sägas att både media och företagen skriver om 

resurseffektivitet på ett väldigt allmänt hållet sätt, vilket gör det svårt att fastställa om 

RESURSEFFEKTIV 

Miljömässigt	sammanhang	
2012:	9		
2013:	15	
2014:	12	

Mål	aa	uppnå	
2012:	3	
2013:	5	
2014:	4	

Genomförd	bedric	
2012:	3	
2013:	9	
20	14:	6	

Allmänna	upplysningar	
2012:	3	
2013:	1	
2014:	2	

Ej	miljömässigt	sammanhang	
2012:	7	
2013:	5	
2014:	1	

Mål	aa	uppnå	
2012:	2	
2013:	0	
2014:	0	

Genomförd	bedric	
2012:	4	
2013:	5	
2014:	1	

Allmänna	upplysningar	
2012:	1	
2013:	0	
2014:	0	

Kombinerat	sammanhang	
2012:	9	
2013:	16	
2014:	12	

Mål	aa	uppnå	
2012:	0	
2013:	1	
2014:	2	

Genomförd	bedric	
2012:	7	
2013:	9	
2014:	7	

Allmänna	upplysningar	
2012:	2	
2013:	6	
2014:	3	
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medias sätt att beskriva ämnet har överförts till den frivilliga redovisningen. Dock nämns i 

både media och redovisningen att innovationer är nödvändigt för att uppnå 

resurseffektivitet, men i redovisningen är förklaringen kring hur dessa innovationer 

faktiskt ska genomföras väldigt vag. Företagen har således uppfattat att det är ett viktigt 

ämne att beröra, men väljer att endast ge svävande och generella beskrivningar av det. De 

här upptäckterna är i linje med grundantagandet för vår teoretiska modell. Detta 

antagande, som byggdes på teorier och tidigare forskning, var att företagen använder 

media för att få en indikation på vilken information som bör finnas i redovisningen för att 

företaget ska uppfattas som legitimt av samhället. Sambandet som syns mellan medias 

rapportering och företagens redovisning av resurseffektivitet kombinerat med innovation 

kan tolkas som att företagen har spekulerat i media för att få information om vad som är 

accepterat av allmänheten. Företagens användande av ordet innovation skulle också kunna 

beskrivas som ett retorikknep. Ordet har en positiv framtoning och ger substans till 

kommunikationen kring resurseffektivitet, men kräver inte att allt för stora löften ges. 

Detta tyder på att medias agenda-setting-effekt kan ta sig uttryck i vad tidigare studier 

beskrivit som greenwash, PR och marknadsföring (Kim & Reber, 2008; Moreno et al., 

2009; Lyon & Maxwell, 2011; Feller 2004; Smerecnik & Renegar, 2010).  

 

Media verkar således ha en agenda-setting-effekt på den frivilliga redovisningen, vilket 

stämmer överens med resultaten från vår kvantitativa studie. Vår kvalitativa studie ger 

också möjlighet att säga något om kvaliteten på medias agenda-setting-effekt, som inte 

verkar sträcka sig längre än till att ge upphov till vaga löften från företagens håll. Att 

medias agenda-setting-effekt inte är alltför djupgående syns också i företagens 

återanvändande av textstycken där resurseffektivitet omnämns. Fenomenet skulle kunna 

beskrivas som ett fasadbyggarbeteende, som företagen antar för att skapa en bild av ett 

agerande som är i enlighet med de socialt accepterade normerna och således bibehålla sin 

legitimitet. Att media skulle ha en agenda-setting-effekt beroende på företagens behov av 

legitimitet verkar därmed troligt.    

 

Den kvalitativa studien möjliggjorde även en granskning av tonen i medias rapportering 

och hur denna eventuellt påverkade agenda-setting-effekten. Genom att kategorisera 

textstycken där resurseffektivitet nämndes som antingen lösning på problemet eller 

problemet i sig var vår ambition att kunna kategorisera medias rapportering som positiv 

respektive negativ. I figur 5 sammanfattas hur många textstycken som placerades i vardera 
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kategori och ur denna bild blir det tydligt att de flesta textstycken i medias rapportering av 

resurseffektivitet kategoriserades som lösning på problemet. Detta skulle innebära att det 

mesta av medias rapportering var positiv. Vi kan således uttala oss om att det finns en 

tydlig ton i textstyckena, men det blir svårt att avgöra om den påverkar medias agenda-

setting-effekt på den frivilliga redovisningen eller ej.  

 

Vad som också är värt att diskutera är att vårt urval av artiklar bestod av ett antal politiska 

debattartiklar. När dåvarande partisekreterare för Moderaterna nämner resurseffektivitet 

(Arkelsten, 2012) görs det i generella ordalag, vilket ytterligare förstärker vår tanke att 

detta begrepp används för att skapa en positiv association till avsändaren, då politiker, likt 

företagen, är beroende av att samhället uppfattar dess handlande som legitimt. En annan 

artikel som undersöktes i studien var skriven av forskare och representanter för 

näringslivet. Denna var mer specifik och syntes inte alls användas på samma propaganda-

liknande vis som när en politiker var författare av artikeln (Dynamiska företag hotas av 

nya regler för biodrivmedel, 2014). Detta kan i och för sig anses vara rätt naturligt med 

tanke på författarna och vilka deras avsikter är, men kan ändå bidra med viktiga insikter 

om medias agenda och hur denna formas av olika aktörers närvaro.  

 

En ytterligare intressant iakttagelse som gjordes under den kvalitativa studien var att inga 

NGOs nämndes i de artiklar som undersöktes. Detta kan innebära att organisationer såsom 

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Greenpeace inte är allt för närvarande på 

mediaagendan. Det kan bero på vårt urval av dels attributet som undersöktes och 

tidningarna som undersöktes, men även att andra huvudaktörer såsom politiker, 

företagsledare och representanter för näringslivet tar större plats på mediaagendan än 

NGOs. 
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10.	Diskussion	
 

I detta kapitel diskuteras resultaten från de två delstudierna i förhållande till varandra 

såväl som till den teoretiska referensramen. Diskussionen förs kring hur media utifrån 

uppsatsens resultat tycks påverka den frivilliga redovisningen och hur resultatet bidrar till 

tidigare studier utförda på området. Även ett kritiskt resonemang förs kring studiens 

begränsningar. 
 

 

En av grundpelarna för uppsatsens teoretiska modell är den breda systemorienterade teorin 

political economy theory och de två närbesläktade teorierna legitimitetsteorin och 

intressentteorin. Då dessa teorier ser på företaget som en del av samhället och inte en 

enskild enhet18 gav de förutsättningarna som krävdes för denna uppsats att ge bättre 

förståelse för företagens kommunikation genom den frivilliga redovisningen. Dessa teorier 

motiverade också valet att använda den teoretiska modellens andra grundpelare, agenda-

setting theory19, då medias agenda-setting-effekt på allmänheten och således den allmänna 

uppfattningen om vad som anses vara socialt accepterat, kunde kopplas till företagens 

behov av legitimitet från olika intressenter.  

 

Att media har en viss agenda-setting-effekt på den frivilliga redovisningen bekräftades i 

den kvantitativa studien. Ett av attributen som beskrev miljöfrågan överfördes från media 

till den frivilliga redovisningen och att just detta ord överfördes diskuterades vara en 

konsekvens av dess positiva framtoning samt att detta ämne berör alla individer i 

samhället. Möjligheten att använda detta attribut för att visa på ett ansvarstagande, utan att 

företagen egentligen behöver säga särskilt mycket om hur detta ansvar tas, diskuterades 

också som en möjlig anledning till att just detta attribut överfördes från media. Den 

kvalitativa studien gav större möjligheter att studera i vilket sammanhang och på vilket 

sätt attributet skrevs om i redovisningen. De tre studerade företagen syntes använda 

attributet på ett vagt sätt som för att skapa en god bild av företaget20, vilket kan vara en del 

av förklaringen till varför just detta attribut överfördes.  

 

                                                
18 Se t ex Gray et al. (1996) för exempel på systemorienterade teorier. 
19 Se t ex McCombs (2004) för exempel på agenda-setting theory. 
20 Jmf Lyon och Maxwell’s (2011) diskussion om greenwash. 
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Attributet som överfördes kunde också ses som ett ekonomiskt ställningstagande av 

företagen, såväl som ett miljömässigt. Detta kan bero på ett triple bottom line-synsätt21 hos 

företagen där ekonomisk och social hållbarhet får lika stort fokus som miljömässig 

hållbarhet. I den kvalitativa studien syntes attributet användas till stor del i just 

kombinerade sammanhang (se figur 5), där de studerade företagen uttryckte miljömässiga 

såväl som ekonomiska vinster i samband med attributet. Resultaten av studierna tyder 

alltså på att medias agenda-setting-effekt avseende ett visst attribut är beroende av 

attributets egenskaper. Attributets egenskaper ligger till grund för i vilken kontext 

företagen kan använda sig av det i den frivilliga redovisningen. Vår studie tyder på att 

attribut som ger ett intryck av ansvarstagande, men utan att företagen egentligen behöver 

säga särskilt mycket om hur detta ansvar tas, överförs. Studien indikerar även att de 

attribut som överförs kan användas för att visa på inte enbart miljömässiga 

ställningstaganden utan även ekonomiska. Detta är i linje med tidigare forskning kring den 

frivilliga redovisningen, som visat att denna används till PR (Bartlett, 2014), 

marknadsföring (Brønn, 2014) och rykteshantering (Eisenegger & Schranz, 2014) samt att 

redovisningen inte enbart är ett rapporteringsmedel utan används för att hantera en fråga 

som rör företaget (Feller, 2004). Det styrker också tidigare studier som visat att det finns 

vissa svårigheter med att använda företagens frivilliga redovisning för att bedöma 

huruvida organisationen är effektiv i sitt hållbarhetsarbete eller ej (Solomon & Solomon, 

2006). Att media påverkar denna till synes viktiga kommunikationskanal som den 

frivilliga redovisningen utgör (Lodhia, 2014) ger ytterligare bevis för medias makt i 

samhället och dess tyngd som social domare (Bednar, 2012). 

 

Den tidigare diskussionen föranleder en granskning av uppsatsens teoretiska modell. 

Modellen tycks ha viss förklaringskraft, då delar av medias agenda verkar överförs till den 

frivilliga redovisningen, men resultaten tyder på att modellen är relativt grund då den 

enbart beskriver ett övergripande samband mellan media och företagens frivilliga 

redovisning. Faktorer såsom det studerade ämnets olika karaktärsdrag, vilket i denna 

studie har antytts påverka medias agenda-setting-effekt, tas inte hänsyn till. Mer studier 

krävs således för att specificera modellen och sambandet mellan media och den frivilliga 

redovisningen.  

 

                                                
21 Se t ex Ahi och Searcy (2015) för förklaring av triple bottom line. 
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Den teoretiska modellen byggs även upp av intressentteorin, som användes för att förklara 

varför olika delar av medias agenda skulle överföras beroende på vad olika 

intressentgrupper ansåg vara viktigt. Hypotesen om att närheten till slutmarknaden skulle 

påverka medias agenda-setting-effekt grundades bland annat på tanken att trycket från 

intressenter varierar beroende på var i värdekedjan företaget befinner sig. Ju närmare 

slutkonsumenten desto större krav på företaget, då kunder tenderar att skylla produktens 

negativa miljöpåverkan på företaget som äger varumärket och säljer slutprodukten 

(Gonzalez-Benito & Gonzalez-Benito, 2006). Resultaten visade dock att närheten till 

slutmarknaden inte påverkade medias agenda-setting-effekt, vilket tolkades som att 

slutkonsumentens makt och legitimitet att göra anspråk på företagen22 verkar sträcka sig 

bortanför de företag som är synliga på slutmarknaden. Uppsatsens resultat visar också att 

olika typer av tidningar verkar ha olika stor agenda-setting-effekt på den frivilliga 

redovisningen, vilket utifrån den teoretiska modellen förklarades som en effekt av 

tidningstypernas skillnad i läsarkrets. Ett större antal läsare verkar leda till en större 

agenda-setting-effekt, då det ger möjlighet att nå en större publik. Dessa tolkningar av 

resultaten tyder på att ett bredare legitimitetsperspektiv är mer givande att anta vid studier 

av medias agenda-setting-effekt på den frivilliga redovisningen än ett intressentteoretiskt 

perspektiv, då företagets legitimitet hos den stora massan verkar kunna förklara variationer 

i effekten på ett bättre sätt än företagets behov av legitimitet hos enskilda 

intressentgrupper. Med detta resonemang skulle företagen också snarare ta direkt kontakt 

med de viktigaste intressenterna för att få veta vilken information som borde finnas i den 

frivilliga redovisningen, än att genom media försöka utläsa detta.  

 

Intressentteorin bör dock inte avfärdas helt. Bedömningen av hur brådskande en 

intressents anspråk är skiljer sig mellan företag (Mitchell et al., 1997), vilket innebär att 

intressentgrupper är av olika stor vikt för olika företag. Att studera skillnader i agenda-

setting-effekt skulle därför med fördel kunna göras utifrån ett intressentperspektiv, vilket 

även skulle möjliggöra att studera skillnader mellan företag beroende på vilka intressenter 

som är av vikt för dessa. Att olika typer av tidningar har olika stor agenda-setting-effekt 

skulle också kunna förklaras ur ett intressentteoretiskt perspektiv som att företagen 

spekulerar särskilt i de tidningar som de tror att deras viktigaste intressenter23 läser och 

                                                
22 Se t ex Mitchell et al. (1997) för en diskussion om makten och legitimiteten hos intressenterna.  
23 Se t ex Ullman (1985) i Deegan och Unerman (2011) för ett resonemang om vilka intressenter som är viktiga. 
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således blir påverkade av. Ett intressentteoretiskt perspektiv24 skulle således kunna vara 

givande för att förklara faktorer som modererar medias agenda-setting-effekt. Skillnaden 

mellan tidningar skulle också kunna förklaras av att tidningarna, på grund av sina olika 

institutionella logiker, framställer ämnen på olika sätt (Grafström, 2006). Med hjälp av 

särskilt övertygande argument kan ett ämne göras mer framträdande hos allmänheten 

(McCombs, 2004), men rimligtvis borde de särskilt övertygande argumenten även verka 

på upprättarna av den frivilliga redovisningen när de med hjälp av media spekulerar i vad 

allmänheten anser vara legitimt. Detta skulle innebära att tidningarnas gestaltande av olika 

ämnen påverkar medias agenda-setting-effekt på den frivilliga redovisningen, vilket 

indikerar att en applicering av andra delar av agenda-setting theory25, som tar hänsyn till 

hur medias innehåll skapas, kan bidra med ytterligare förståelse för innehållet i den 

frivilliga redovisningen.  

 

Diskussionen kring vad som kan förklara att olika typer av tidningar har olika stor agenda-

setting-effekt kan också användas för att förklara varför förekomsten av en huvudaktör 

inte verkar påverka agenda-setting-effekten. Uppsatsens resultat tyder på att förekomsten 

av en huvudaktör inte verkar vara ett särskilt övertygande argument26 för att ett ämne ska 

bli mer framträdande, varför detta inte överförs till den frivilliga redovisningen. Dock 

studerades denna modererande faktor enbart för förekomsten av en huvudaktör i form av 

oberoende organisationer såsom Greenpeace, Världsnaturfonden och 

Djurskyddsföreningen. Då huvudaktörerna som framkom i den kvalitativa studien av 

medias rapportering var politiker, företagsledare och representanter för näringslivet, kan 

en eventuell påverkan på medias agenda-setting-effekt av andra huvudaktörer än 

oberoende miljöorganisationer inte uteslutas.  

 

Uppsatsens resultat tyder på att en first level agenda-setting-effekt verkar på den frivilliga 

redovisningen, då en överföring av medias agenda till redovisningen kunde påvisas. Då de 

studerade attributen överfördes i varierande grad, kunde även en second level agenda-

setting-effekt påvisas, eftersom sättet som media skrev om miljöfrågan överfördes till den 

frivilliga redovisningen. Detta styrker tidigare studier på området såsom Brown och 

Deegan (1998) såväl som Pollach (2014), men bidrar även med ny kunskap då resultaten 
                                                
24 Se t ex Gray et al. (1996) för exempel på intressentteoretiska perspektiv.  
25 Se t ex McCombs, Shaw och Weaver (2014) för exempel på andra delar av agenda-setting theory. 
26 Se t ex McCombs (2004, s 92) för exempel på hur ”compelling arguments” kan påverka agenda-setting-
effekten.  
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indikerade att agenda-setting-effekten varierar mellan ämnen, beroende på dess 

användbarhet för att forma en positiv bild av företaget som ändå inte krävde att företagen 

säger särskilt mycket om hur detta ansvar tas. Företagets behov av legitimitet27 var en av 

grundförutsättningarna för idén om att media skulle ha en agenda-setting-effekt på den 

frivilliga redovisningen. Utifrån resultaten och tolkningen av de kvantitativa testerna 

verkar företagets behov av legitimitet vara en fruktbar utgångspunkt för att även förklara 

vilka faktorer som kan moderera agenda-setting-effekten. Även den kvalitativa studien 

tydde på att det miljöämne för vilket en överföring kunde påvisas användes av företagen 

för att skapa en viss bild av företagen, vilket konceptualiserades i uppsatsen som ett 

fasadbyggarbeteende. Vad som dock kvarstår som outforskat är relationen mellan media 

och allmänheten samt i hur stor grad media faktiskt påverkar samhällets uppfattning om 

vad som är legitimt beteende av företag. Sådan forskning faller inom ramen för agenda-

setting, men en större insikt i denna fråga skulle även ge bättre möjligheter att beskriva 

och förklara medias agenda-setting-effekt på den frivilliga redovisningen.  

 

Störst utrymme i uppsatsen fick den del av second level agenda-setting som studerar hur 

kognitiva attribut påverkar medias agenda-setting-effekt. Affektiva attribut syftar på tonen 

i medias rapportering (Hester & Gibson, 2003), vilket var svårare att hantera i de 

kvantitativa testerna. Tonen och dess påverkan på medias agenda-setting-effekt 

analyserades till viss del i de kvalitativa testerna och mynnade ut i slutsatsen att en viss 

positiv ton kan utläsas ur det studerade materialet. Hur detta påverkar överföringen mellan 

media och den frivilliga redovisningen kan dock inte dras några slutsatser kring. Detta kan 

bero på att ett område som miljöfrågan är för abstrakt för studier kring denna del av 

second level agenda-setting. Tydligare objekt såsom ett specifikt företag eller en person 

borde därför rimligtvis vara mer lämpade för studier av hur tonen i medias rapportering 

påverkar agenda-setting-effekten.  

 

Uppsatsens kvantitativa tillvägagångssätt innebär ytterligare begränsningar, då ett enskilt 

ord begränsar möjligheten att fånga samtliga delar av ett ämne på medias agenda och hur 

denna överförs till den frivilliga. Ett enskilt ord fångar inte alltid alla de sammanhang som 

ämnet ifråga skrivs om. Risken för att den agenda-setting-effekt som påvisades i testerna 

är slumpmässig bör också tas i beaktande. Attributet som överfördes är väldigt allmänt och 

                                                
27 Se t ex Gray et al. (1996) för exempel på legitimitetsteorin. 
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kan användas på ett diffust sätt, vilket också innebär att förekomsten av detta attribut i 

media och den frivilliga redovisningen kan samvariera av ren slump. Både media och 

företagen kan anse detta vara ett viktigt område att beröra, oberoende av varandra. I den 

kvalitativa studien syntes likheter mellan åren i företagens sätt att skriva om attributet, till 

och med hela textstycken återanvändes, vilket skulle kunna tolkas som att media inte hade 

särskilt stor agenda-setting-effekt. Den eventuella slumpmässiga samvariationen skulle 

också kunna förklara varför endast ett av de testade attributen verkade överföras och 

således vara ett argument för att en agenda-setting-effekt på den frivilliga redovisningen 

inte finns. 

 

Vidare kan även källan för datainsamlingen, svensk tryckt press, diskuteras. Våra resultat 

tyder på att tryckt media har enbart en svag agenda-setting-effekt, men agendan hos annan 

media kanske hade gett ett annorlunda resultat. Internetversionen av tidningarna, som 

uppdateras oftare, kanske hade visat på en starkare agenda-setting-effekt. Även sociala 

mediers roll i samhället bör tas hänsyn till. Möjligheten att via dessa medier sprida och 

diskutera information är stor och många olika aktörer kan göra sin åsikt hörd. Denna typ 

av media kanske har större agenda-setting-effekt på företagen i dagens samhälle och kan 

vara en förklaring till att vår studie, som använde tryckt press för att studera medias 

agenda, visade endast en svag agenda-setting-effekt på företagens frivilliga redovisning. 

Sociala medier, såväl som exempelvis hemsidor, ger också företagen möjligheter till 

kommunikation med intressenter och därmed direkt information om vad olika intressenter 

såväl som allmänheten anser vara viktiga frågor.  

 

Uppsatsens resultat visade, i likhet med flertalet tidigare studier28 att branschtillhörighet 

påverkade innehållet i den frivilliga redovisningen. Medias agenda-setting-effekt skulle 

därför kunna tänkas variera mellan branscher, då företagen väljer ut olika ämnen beroende 

på vad som är relevant för dem29. Olika attribut blir olika framträdande för företagen, då 

de ger olika möjligheter till att forma en viss bild av företaget. Detta kan kopplas tillbaka 

till den tidigare diskussionen om att medias agenda-setting-effekt verkar för attribut som 

företagen kan använda för att skapa en positiv bild av företaget.  

 

                                                
28 Se t ex Reverte (2009), Brown och Deegan (1998), Cormier och Magnan (2004) och Haddock-Fraser och 
Fraser (2008) för exempel på tidigare studier. 
29 Jmf Pollach (2014). 
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11.	Avslutning	
 

I det avslutande kapitlet presenteras slutsatser som baseras på studiens olika resultat och 

analyser. Därefter diskuteras praktiska och teoretiska implikationer, vilka visar på att 

uppsatsens övergripande syfte har uppnåtts. Avslutningsvis ges förslag på hur vidare 

studier kan utveckla vetandet kring medias påverkan på den frivilliga redovisningen. 
 

	

11.1	Slutsats	

Utgångspunkten för denna uppsats var teorin om medias agenda-setting-effekt på 

allmänheten, vilket bevisats i ett antal olika studier30. Genom att kombinera denna med 

teorier som förklarade företagets roll i samhället gavs möjligheten att undersöka hur media 

kan påverka den frivilliga redovisningen. Studierna som utförts inom ramen för denna 

uppsats visade att en del av medias agenda för miljöfrågan överfördes till den frivilliga 

redovisningen. Detta bekräftar dels att en agenda-setting-effekt verkar på redovisningen, 

men även att olika attribut överförs i olika stor grad, vilket verkade bero på attributets 

egenskaper. Att attributet kan användas för att beskriva ett ansvarstagande, utan att 

egentligen säga särskilt mycket om hur detta ansvar tas, kan vara ett kriterium för att en 

överföring ska ske, liksom att attributet kan användas till att uttrycka såväl ekonomiska 

vinster såväl som miljömässiga vinster. Detta tyder på att media har förutom en first level 

agenda-setting-effekt även en second level agenda-setting-effekt på den frivilliga 

redovisningen.  

 

Hur stor påverkan media har verkar även bero på vilken tidningstyp som ger ut det 

mediala innehållet. Orsaken till skillnaden mellan tidningstyper föreslogs vara skillnaden i 

antalet läsare, då den tidningstyp som visade på störst överföring också hade störst 

läsarkrets och därmed nådde ut till fler individer. För att bringa större klarhet kring i hur 

agenda-setting-effekten påverkas av utgivaren av det mediala innehållet kan en applicering 

av andra delar inom teorin om agenda-setting bli givande. Huruvida tonen i det mediala 

innehållet påverkade agenda-setting-effekten var svårt att bedöma för mer abstrakta 

begrepp som miljöattribut, varför vi inom ramen för denna uppsats inte kan uttala oss om 

hur denna typ av second level agenda-setting-effekt påverkar den frivilliga redovisningen. 

                                                
30 Se t ex McCombs (2004) för exempel på sådana studier. 
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Studier av denna typ bedömdes vara mer fruktbara på tydligare objekt, såsom företag eller 

personer.  

 

Ett antal slutsatser kan även dras kring redovisningen i sig. Företagen syntes i enlighet 

med tidigare studier använda den frivilliga redovisningen som en kommunikationskanal 

till företagets intressenter31, men denna kanal verkar vara influerad av andra intressen än 

rent kommunikativa. Företagens legitimitetsbehov är av väsentlig betydelse vid 

utformningen av den frivilliga redovisningen, vilket även kan förklara medias påverkan på 

innehållet. I den kvalitativa innehållsanalysen av ett antal redovisningar tycktes företagen 

vara generella och vaga i sina beskrivningar av det studerade attributet, vilket indikerar att 

företagen använder media mest för att få en indikation om vilket attribut de ska använda 

när de skriver om miljöfrågor. Detta förklarades utifrån företagens behov av legitimitet 

och konceptualiserades som ett fasadbyggarbeteende. Behovet av legitimitet från 

allmänheten tycks också var den starkast förklarande faktorn till medias agenda-setting-

effekt och vad som påverkar denna. Slutsatsen som kan dras är därför att företagen tar 

direkt kontakt med de enskilda intressentgrupper som de anser behöver tillfredsställas, 

snarare än att försöka få denna relativt specifika information från media. Den agenda-

setting-effekt som ändå kunde påvisas i uppsatsen tyder på att media används som en 

informationskälla, men snarare som en indikation på vad den stora massan, än vad 

enskilda intressentgrupper, anser vara ett legitimt beteende.  

 

Samvariationen mellan medias rapportering och den frivilliga redovisningen som påvisats 

i denna uppsats indikerar att en agenda-setting-effekt verkar på den frivilliga 

redovisningen. Denna samvariation kan dock bero på en tredje faktor och därmed vara 

slumpmässig, varför slutsatsen att en agenda-setting-effekt finns bör göras med 

försiktighet. Att media har en agenda-setting-effekt på den frivilliga redovisningen är dock 

en möjlig förklaring till det samband som kunde påvisas i uppsatsen, vilket ger 

indikationer om medias makt i samhället. Att media har en agenda-setting-effekt på den 

frivilliga redovisningen skulle innebära att de som utformar mediernas innehåll inte bara 

påverkar allmänheten utan även näringslivet. 

 

                                                
31 Jmf Lodhia (2014). 
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11.2	Praktiska	implikationer	

Resultaten i denna uppsats visar att media delvis påverkar innehållet i den frivilliga 

redovisningen. Detta innebär att den kommunikationskanal som redovisningen har visats 

vara (Lodhia, 2014) inte enbart används för att ge ut information om exempelvis 

företagens hållbarhetsarbete, utan att den även kan påverkas av andra krafter. Uppsatsen 

bekräftade även tidigare studier som menade att den frivilliga redovisningen används till 

PR (Bartlett, 2014), marknadsföring (Brønn, 2014) och greenwash (Lyon och 

Montgomery, 2015), bland annat genom att använda retorikknep (Smerecnik & Renegar’s, 

2010). Detta identifierades som ett fasadbyggarbeteende. Läsaren av den frivilliga 

redovisningen kan ha nytta av dessa resultat då det ger en medvetenhet och förståelse 

kring innehållet i den frivilliga redovisningen. Denna ökade uppmärksamhet gör att 

läsaren kan ställa sig mer kritisk till innehållet och ta detta i beaktande vid sin bedömning 

av företaget. Resultaten är således av särskild nytta för investerare, då den frivilliga 

redovisningen ofta används som beslutsunderlag (Deegan & Rankin 1997; Fayer et al. 

2000; Mohd Said 2013; Solomon & Solomon 2006).  

 

Att media har inflytande på innehållet, och inte bara omfattningen32, av den frivilliga 

redovisningen borde vara av intresse även för beslutsfattare. Mer reglering kring den 

frivilliga redovisningen kanske är nödvändig för att säkerställa kvaliteten på informationen 

som förmedlas. En större tydlighet kring vad som är frivilligt redovisad information skulle 

kunna vara ett sätt att komma till rätta med osäkerheten som skapas då företagen påverkas 

av media.  

 

Resultaten av denna uppsats förstärker också ytterligare tanken om företagets behov av 

legitimitet från samhället, då till och med media, en andrahandskälla, används för att få 

information om vad samhället anser vara ett legitimt beteende. Detta är av vikt för gemene 

man, då möjligheten att påverka företagen genom att hota legitimiteten visar på makten 

som allmänheten har över företagen, stora som små.  

 

                                                
32 Se t ex Reverte (2009) samt Cormier och Magnan (2003) som har visat att media har inflytande på 
omfattningen.  
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11.3	Teoretiska	implikationer	

Då tidigare studier av medias agenda-setting-effekt på den frivilliga redovisningen är 

relativt få33, härleddes en koppling mellan media och den frivilliga redovisningen genom 

att utgå ifrån teorier som tidigare använts för att förklara den frivilliga redovisningen. 

Genom att koppla samman agenda-setting theory med dessa systemorienterade teorier 

kunde en andrahands-effekt teoretiseras. Uppsatsens resultat indikerar att media har en 

agenda-setting-effekt på den frivilliga redovisningen, vilket tyder på att en 

andrahandseffekt existerar. Detta innebär också att medias agenda-setting-effekt sträcker 

sig bortom enbart allmänheten. Denna insikt kan användas för att utveckla den existerande 

teorin om agenda-setting, då agenda-setting-effekten inte nödvändigtvis behöver begränsas 

till att enbart påverka allmänheten. Således kan teorin användas för att studera medias 

påverkan i flera led. Därmed kan teorin bidra med förklaringar till fler fenomen än endast 

opinionsundersökningar och skulle därför kunna vara användbar som utgångspunkt för 

vidare studier inom flertalet områden.  

 

Tidigare studier som antagit agenda-setting theory för att förklara innehållet i företagens 

frivilliga redovisning har utförts av bland andra Pollach (2014), som påvisade medias 

agenda-setting-effekt inom detta område. I vår uppsats antogs och påvisades dock en något 

mer djupgående version av teorin, second level agenda-setting. Genom denna ansats 

konstaterades att olika delar av miljöagendan överfördes i olika omfattning, vilket styrker 

teorin om att olika attribut blir mer framträdande på mediaagendan och således överförs i 

olika stor utsträckning. Uppsatsen visar också att agenda-setting-effekten skiljer sig åt 

mellan tidningar, vilket kan utveckla teorin om agenda-setting ytterligare. Skillnader i hur 

nyheter presenteras har tagits hänsyn till tidigare inom agenda-setting-studier (McCombs, 

Shaw & Weaver, 2014), men de syns nu även påverka genom andrahandseffekten. Detta 

indikerar att inte bara en överföring av medias agenda sker genom andrahandseffekten, 

utan att även andra delar av agenda-setting theory kan tillämpas vid studier av agenda-

setting-effekten som en andrahandseffekt. Resultaten i uppsatsen visade även på 

begränsningar i teorin, då det var svårt att bedöma tonen i det mediala innehållet och 

huruvida detta påverkade agenda-setting-effekten för mer abstrakta begrepp som 

miljöattribut. Detta kan vara värt att ha i åtanke vid studier av medias second level agenda-

setting-effekt avseende hur affektiva attribut påverkar denna effekt. 

                                                
33 Se t ex Brown och Deegan (1998) samt Pollach (2014). 
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Resultaten från denna uppsats tyder på att media har en påverkan på innehållet i den 

frivilliga redovisningen. Detta innebär att medias makt sträcker sig längre än till 

allmänheten, vilket indikerar att media är en inflytelserik aktör som bör tas i beaktande vid 

studier som antar ett systemorienterat synsätt. Kombinationen av agenda-setting theory 

och de systemorienterade teorierna bidrar därför till att ge legitimitetsteorin en extra 

dimension och förklaringskraft vid studier av den frivilliga redovisningen. Genom att 

studera media, en av de krafter som påverkar samhällets normer, kan legitimitetsteorin 

utvecklas till att även kunna förklara vad det är som faktiskt anses vara legitimt i samhället 

och således vad företagen måste förhålla sig till. Denna teori kan därmed användas för att 

ge en mer precis beskrivning av hur den frivilliga redovisningen formas, än vad som har 

varit fallet i tidigare studier och litteratur som exempelvis Reverte (2009), Deegan och 

Rankin (1996) samt Gray et al. (1996). Tidigare har enbart företagets behov av legitimitet 

varit utgångspunkten för legitimitetsteorins förklaring av varför företag agerar på ett visst 

sätt. Med hjälp av teorin om agenda-setting kan även kunskap skapas om vad företagen 

måste förhålla sig till för att anses legitima av samhället, vilket är relevant för all 

användning av legitimitetsteorin och inte enbart vid studier av den frivilliga 

redovisningen. På så sätt ges denna breda grundteori ytterligare en dimension, där media 

har en roll i att förklara varför företagen agerar som de gör på grund av behovet att 

uppfattas som legitima av samhället. 

 

11.3	Förslag	till	vidare	studier	

Den frivilliga redovisningen och agenda-setting är två områden där det fortfarande finns 

rum för vidare forskning och det finns många infallsvinklar och alternativa metoder för att 

studera dessa ämnen. Denna uppsats kan vara en bra grund för vidare forskning på så vis 

att det finns utrymme för liknande studier med alternativa val. Då internetmedier blivit allt 

större är det inte ett orimligt antagande att webbaserade tidningar eller sociala medier 

skulle ha en starkare agenda-setting-effekt än tryckt press. Dessutom är inte miljö det enda 

ämnet på medias agenda.  Genom att studera en annan typ av media eller en annan typ av 

mediaagenda är det möjligt att den teoretiska modellen i denna uppsats kan styrkas 

ytterligare. 
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Alternativa val kan även göras för uppsatsens specifika hypoteser. I den kvantitativa 

studien användes NGOs för att undersöka huruvida en huvudaktör påverkar medias 

agenda-setting-effekt. I den kvalitativa studien fann vi däremot att politiker, forskare och 

representanter för näringslivet var aktiva i mediaflödet. Detta ger anledning att vidare 

studera om medias agenda-setting-effekt varierar beroende på olika typer av huvudaktörer 

i en kvantitativ studie. 

 

Resultatet av den kvantitativa studien visade att företagets närhet till slutmarknaden inte 

hade någon påverkan. Detta kan dock vara värt att studera vidare, då den kvalitativa 

studien indikerade att skillnader beroende på denna faktor ändå fanns. Bedömningen av 

företagets närhet till slutmarknaden kan även ha påverkat resultaten i denna uppsats, vilket 

ytterligare motiverar vidare studier av denna påverkansfaktor. En annorlunda bedömning 

av närheten till slutmarknaden skulle kunna göras med hjälp av en djupare undersökning 

av vilka intressenter som är av störst vikt för företagen. Generellt skulle ytterligare studier 

över hur företagens intressenter påverkar företagens frivilliga redovisning kunna bidra 

med användbar kunskap, både för enskilda studier av den frivilliga redovisningen, men 

även för studier som inkluderar medias agenda-setting-effekt.  

 

Vidare studier på området kan även utföras med hjälp av den systembaserade teori som 

valdes bort i denna uppsats, institutionell teori. Detta motiverades med att likheter som 

uppstår mellan företagen på grund av institutionell press inte är av vikt, då medias agenda-

setting-effekt ändå kan undersökas och fastställas. Att företagen anpassar sig till 

mediaagendan skulle dock kunna ses som en viss isomorfism. Genom att anta detta 

perspektiv kan den teoretiska modellen för medias agenda-setting-effekt på den frivilliga 

redovisningen som har grundlagts i denna uppsats utvecklas ytterligare och ges ännu större 

förklaringskraft.  
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