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Sammanfattning 
 
Dagens miljöproblem är en fråga som bekymrar många och människans negativa 
påverkan på jorden går inte att missa. Med en ökande temperaturförändring så måste vi 
göra en förändring i samhället. Men vad tar företagen för ansvar i detta? Svaret är bland 
annat hållbarhetsredovisning. Trenden med hållbarhetsredovisning har ökat 
explosionsartat från att gå till ett par stycken till tusentals. Målet med 
hållbarhetsredovisning är att företagen redovisar de miljömässiga, ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av sin verksamhet för att ge en transparens för vad företagen 
egentligen gör för en hållbar utveckling.  
 
För vissa länder har hållbarhetsrapportering varit ett lagstadgat krav i många år med 
positiva effekter genom bland annat ett större ansvar för ett hållbart företagande och för 
sin personal. Tidigare har Sverige haft ett krav på att statligt ägda företag ska publicera 
en hållbarhetsrapport men för att öka transparensen och skapa ett förtroende hos svenska 
företag beslutade Sveriges regering att även företag som klassas som stora ska upprätta 
en hållbarhetsrapportering. Denna lag som började att gälla den 31 december 2016 
innefattar att företagen ska presentera företagets ställning och resultat, utveckling samt 
konsekvenser av verksamheten.  
 
För att studera hur lagen har påverkat de börsnoterade företagen i Sverige ämnar vi i 
denna studie att undersöka om mängden hållbarhetsrapportering har ökat efter lagen trätt 
ikraft. Studien undersöker även vad storlek har för påverkan på mängden 
hållbarhetsredovisning samt om företag i industribranschen tenderar att publicera en 
större mängd information om hållbarhet än vad övriga branscher gör. För att besvara  
syftet ingår legitimitetsteorin, intressentteorin, signaleringsteorin och institutionell teori 
som teoretisk referensram.  
 
Studien förhåller sig med en positivistisk kunskapssyn och genomfördes med hjälp av en 
kvantitativ innehållsanalys. Datainsamlingen gick till genom att författarna analyserade 
företagens publicerade hållbarhetsredovisningar med hjälp av 17 stycken ord fördelade 
inom kategorierna ”miljö”, ”etik” och ”social”. Orden valdes utifrån innehållet i 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och med inspiration från Global Reporting 
Institute (GRI) samt tidigare forskning. Med hjälp av innehållsanalysen undersökte vi 40 
olika företags hållbarhetsrapporter publicerade år 2015 och år 2017. Dessa företag är 
börsnoterade på Nasdaq Stockholm och är klassade som antingen Small Cap-företag eller 
Large Cap-företag.  
 
Från innehållsanalysen kan vi se ett positivt resultat då mängden hållbarhetsredovisning 
har ökat mellan åren. Om detta beror på det nya lagstadgade kravet kan vi inte fastställa. 
Vi kunde även se att företagen inom Large Cap rapporterar överlag en större mängd 
hållbarhetsredovisning än vad Small Cap-företagen gör. Detta kunde fastställas både år 
2015 och år 2017, men dock har företagen inom Small Cap gjort en större ökning i mängd 
mellan åren än vad företagen i Large Cap gjorde. Resultatet visade också att företag inom 
industribranscher rapporterar mer än vad företagen i den övriga gruppen gör, men endast 
inom miljörapportering.  
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1. Inledning 
 

Detta kapitel introducerar bakgrunden till hållbarhet och hållbarhetsredovisning som är 
relevant för studien och som sedan mynnar ut till en problemdiskussion där tidigare 
forskning inom ämnet tas upp. Vidare redogörs syftet och de forskningsfrågor som ämnas 
att besvaras och kapitlet avslutas med studiens avgränsningar 

 
 
1.1 Bakgrund 
År 2017 blev det tredje året i rad med rekordhöga temperaturer (Holmqvist & Cohen, 
2018). Holmqvist & Cohen (2018) förklarar att jordens globala medeltemperatur 
uppmättes till 1,1 grader Celsius högre jämfört med förindustriell tid cirka år 1880. 
Grunden till detta ligger i framförallt ökat utsläpp av koldioxid. Urry (2015, s. 46) berättar 
att klimatförändringen inte är ett vetenskapligt problem utan att det är människan som 
ligger bakom temperaturförändringen. Ökningen i temperaturen vi har idag kommer från 
den förstärkta växthuseffekten under 1900-talet, och sedan industrialismen har mängden 
koldioxid nästan dubblerats (WWF, 2017). 
 
De utmaningarna inom miljön vi står inför idag är svåra att lösa inom Sveriges gränser. 
Den konsumtion och produktion som sker i Sverige påverkar miljön i andra delar av 
världen och vice versa. En förutsättning för att kunna uppnå miljömålen är ett gemensamt 
internationellt miljöarbete och en ambitiös miljöpolitik. 2015 antog FN:s 
generalförsamling den så kallade Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål inom 
hållbar utveckling och ska vara uppfyllda år 2030. Dessa mål som innefattar bland annat 
att förverkliga de mänskliga rättigheterna, säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och 
dess naturresurser samt uppnå jämställdhet ska genomföras i alla medlemsländer i FN 
oavsett ekonomisk status (Naturvårdsverket, 2017). 
 
Men begreppet ”hållbar utveckling” fick sin spridning redan på 80-talet genom den så 
kallade Brundtlandkommissionen där man definierade hållbar utveckling som: 
 

”En utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att kompromissa med framtida 
generationers förmåga att tillgodose deras behov.”  

 
(World Commission on Environment and Development, 1988, s. 22). 

 
FN skapade en kommission för miljö och utveckling ledd av Gro Harlem Brundtland med 
syftet att tillväxt inte ska ske på bekostnad av jordens hälsa och blev grunden till hur ett 
hållbart företagande ska bedrivas (Granqvist, 2012, s. 15–16). Följden av detta blev ett 
internationellt möte i Rio de Janeiro 1992, så kallade ”Earth Summit” där man diskuterade 
principer och internationella överenskommelser om miljöpåverkan. 10 år senare träffades 
företrädare för länderna igen och diskuterade hållbar utveckling som ett koncept och idag 
är detta ett centralt ämne för en mängd internationella organisationer, nationella 
institutioner, företag och samhällen (Robert et al., 2012). 



 

 

Sedan 90-talet har företag publicerat hållbarhetsrapporter tillsammans med sina 
årsredovisningar som ett sätt att kommunicera företagets miljömässiga agerande 
(Hedberg & Malmberg, 2003). Rapporten ska ge en tydlig bild av företagets arbete inom 
hållbarhet och bygger på tre dimensioner: ekonomiskt ansvarstagande, socialt 
ansvarstagande och miljömässigt ansvarstagande (Granqvist, 2012, s. 15). Över dessa två 
decennier har intresset för hållbarhet ökat explosionsartat och antalet rapporter har gått 
från ett par stycken till tusentals (Brun & Thornam, 2013, s. 88). Brun & Thornam (2013, 
s. 88–89) menar att de första hållbarhetsrapporterna var främst till för öka transparensen 
inför aktieägare som antydde att företagen påverkar miljön negativt medan rapporternas 
mål idag är att informera intressenter med information som kan stödja deras beslut. 
Bhattacharya et al. (2011, s. 31–32) delar upp nyttan med hållbarhetsrapportering i två 
vägar, en direkt väg där hållbarhetsrapportering skapar värde för företag, genom ökade 
intäkter och minskade kostnader, och en indirekt väg där hållbarhetsrapportering skapar 
värde för intressenterna. Om intressenterna är nöjda med företagets hållbarhetsarbete 
förklarar författaren att det kommer gynna dem genom till exempel köp av aktier och 
produkter samt en vilja att arbeta för företaget. Är intressenterna däremot missnöjda finns 
det en risk att de upplöser samarbeten och byter till ett mer hållbart företag. Båda dessa 
vägarna är lika viktiga och ska komplimentera varandra för att ha ett lyckat 
hållbarhetsarbete (Bhattacharya et al., 2011 s. 63). 
  
Utifrån FN:s principer om företag och mänskliga rättigheter skapade den svenska 
regeringen riktlinjer om hur svenska företag bör agera inom hållbarhetsredovisning. 
Enligt regeringens definition omfattar hållbart företagande mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Företag ska sträva till att ha en långsiktig hållbar 
affärsmodell där hållbarhetsfrågor ska ingå i affärsstrategin och i styrandet av företaget. 
Sedan 2007 har det varit krav på att alla statligt ägda företag i Sverige ska upprätta en 
hållbarhetsredovisning baserat på GRI:s riktlinjer med syfte att driva hållbarhetsarbetet 
framåt och öka transparensen för bolagens intressenter (Utrikesdepartementet, 2013). 
 
Under hösten 2016 beslutade riksdagen om en ny lag som innebär att alla företag som 
klassas som stora företag och uppfyller mer än ett av följande villkor måste upprätta en 
hållbarhetsredovisning.  

• Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
varit mer än 250.  

• Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit 
mer än 175 miljoner kronor.  

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

Orsaken till lagändringen har sin grund i ett EU-direktiv som kom 2014 där man vill att 
det ska vara lättare att analysera företagens arbete med hållbarhet och kommer att påverka 
cirka 1600 företag i Sverige. Detta innebär att från och med våren 2018 ska de 
årsredovisningar som publiceras innehålla en hållbarhetsrapport (PwC, 2016). 
  
1.2 Problemdiskussion 
År 2003 beskriver Hedberg & Malmberg (2003) att svenska företags hållbarhetsrapporter 
anses vara väldigt varierande i kvalitet mellan företag, trots att dessa följer samma GRI-
standarder. Orsaken till detta var på grund av att vissa använde GRI-standard som 
inspiration medan andra företag använde de som mall. Medan Brun & Thornam (2013, s. 
118) menar att kvalitet och mängden ökar för varje år som går vilket kan vara på grund 



 

 3 

av vägledningen och kraven från regeringens sida. År 2015 beskriver Strand et al. (2015) 
att skandinaviska företag är ledande inom hållbar utveckling och borde ses som 
inspiration för andra länder. Orsaken till att skandinaviska företag lyckas så bra anses 
vara på grund av den långa traditionen av samarbete mellan företagen och dess 
intressenter. 
 
Under de senaste åren har det i många länder införts en viss form av lagkrav på att företag 
ska upprätta en hållbarhetsrapport. Genom att införa lagkrav på hållbarhetsredovisning 
har effekten blivit att ledande företag har tagit mer ansvar över att ha ett hållbart 
företagande och utbildning av sin personal har blivit prioriterat. Detta kunde även ses i 
de nordiska länderna, där Norge har haft krav på att hållbarhetsrapportera sedan 1999 och 
Danmark införde krav på att landets största företag måste hållbarhetsrapportera år 2009 
(Brun & Thornam, 2013). Ioannou & Serafeim (2017) undersöker vilka konsekvenser 
lagar och regleringar får på företagens hållbarhetsrapportering i fyra olika länder, 
däribland Danmark. Resultatet blev en ökning av information och en ansträngning för att 
ge en trovärdig och jämförbar rapport. Den ekonomiska aspekten var överlag positiv, de 
flesta företagen fick ett ökat värde trots den ökade kostnaden som blir för att upprätthålla 
en hållbarhetsrapport. 
 
I dagens informationssamhälle och rådande miljökris är det viktigt för konsumenter att 
produkterna företagen säljer inte bara uppfyller konsumenternas behov utan produkterna 
ska vara hållbara eller komma från hållbara producenter (Bhattacharya et al., 2011, s. 10). 
Bhattacharya et al. (2011, s. 28) antyder att många företag engagerar sig i 
hållbarhetsrapportering på grund av en efterfrågan av deras intressenter. I en studie av 
Dobbs & van Staden (2016) påvisades det att intressenternas rättighet till information var 
den viktigaste faktorn till vad som påverkade företagens beslut att hållbarhetsrapportera. 
 
Enligt tidigare forskning av Tagesson et al. (2009) är även storlek en påverkande faktor 
till hur mycket ett företag hållbarhetsredovisar. Ofta visar studierna på ett positivt 
förhållande mellan storleken på företaget och mängden hållbarhetsredovisning (Dienes et 
al., 2016; Hahn & Kühnen, 2013; Gamerschlag et al., 2010; Tagesson et al., 2009). 
Tagesson et al. (2009) diskuterar om att stora företag har en större påverkan på samhället 
och därmed även fler intressenter som påverkas av företaget. På grund av detta kräver 
ofta media och samhället mer information av större företag än av mindre företag. I större 
företag har man även fler som arbetar med hållbarhetsredovisning än i mindre företag 
vilket kan göra att mängden skiljer sig. Udayasankar (2008) motsätter sig detta och menar 
att stora och små företag har lika stor benägenhet att hållbarhetsrapportera men 
motivationen bakom det skiljer sig. Medan medelstora företag är de som är minst benägna 
att hållbarhetsredovisa. 
 
En annan påverkande faktor har visat sig vara vilken typ av bransch som företaget verkar 
i. Företag med produkter och tjänster som har en större påverkan på miljön kan vara mer 
noggrann med vad de väljer att presentera i deras hållbarhetsredovisning än företag i 
andra branscher (Meek et al., 1995). I studien som Meek et al. (1995) genomförde visade 
det sig att företag inom olja, kemi och gruvarbete var de som var mest benägna att skriva 
om miljöfrågor medan de sociala aspekterna fick mindre fokus. 



 

 

I Tagessons et al. (2009) studie kom de fram till att företag som producerar råmaterial är 
de som presenterar mest hållbarhetsinformation av alla företag. Företag inom 
konsumtionsvaror var de som var bäst på att rapportera om etiska frågor medan IT-
branschen var de som hållbarhetsrapporterade allra minst i allmänhet. 
 
Sammanfattningsvis så finns det en mängd forskning inom hållbarhetsredovisning. 
Utifrån dessa tidigare studier så kan vi dra slutsatsen att olika variabler kan påverka hur 
mycket ett företag hållbarhetsredovisar. Det kan finnas skillnader beroende på bland 
annat storlek, bransch, lagar, press från intressenter och tradition. Men hur ser det ut för 
de svenska börsnoterade företagen, är det någon skillnad beroende på storlek och 
bransch? Det är även intressant att undersöka om den nya lagen som nu har trätt i kraft 
har påverkat de berörda företagen eller om de redan tidigare har levererat 
informationsrika hållbarhetsrapporter. Eftersom lagen började gälla från och med 
räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2016 så finns det inga tidigare studier inom 
detta då det är under våren 2018 som företagen för första gången publicerar sina 
hållbarhetsrapporter där lagen innefattas. Därmed vill vi undersöka hur lagen har påverkat 
mängden hållbarhetsredovisning hos svenska börsnoterade företag och om bransch 
respektive storlek har någon påverkan hos dessa företag.  
 
1.3 Forskningsfrågor 

• Har mängden hållbarhetsredovisning i årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter 
ökat mellan åren 2015 och 2017? 

• Rapporterar Large Cap-företag mer hållbarhetsinformation i sina 
årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter än vad Small Cap-företag gör? 

• Rapporterar företag inom industribranschen mer hållbarhetsinformation i sina 
årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter än vad övriga företag gör? 

 
1.4 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka om den nya Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 
har påverkat mängden hållbarhetsredovisning hos svenska börsnoterade företag. Vi vill 
även undersöka om företag inom Large Cap rapporterar en större mängd 
hållbarhetsredovisning än vad företag inom Small Cap på Nasdaq Stockholm gör. 
Slutligen vill vi undersöka om företag inom industribranschen redovisar en större mängd 
än vad övriga företag gör.  
 
1.5 Avgränsningar 
Studiens urvalsram har utgått ifrån de företag som finns listade på Nasdaq Stockholm den 
13 april 2018 och som är kategoriserade under segmenten Large Cap och Small Cap. 
Large Cap representerar företag med ett börsvärde över en miljard euro och Small Cap 
innehåller företag med ett börsvärde under 150 miljoner euro.  
 
Studien har avgränsats till att undersöka industriföretag samt övriga företag. Fördelningen 
av vilken bransch som företagen tillhör är utifrån Nasdaq Stockholms segment-
fördelning.  
 
Hållbarhetsrapporterna vi undersöker är på svenska och avgränsas till åren 2015 och 
2017.  Företag med enbart engelska hållbarhetsrapporter, brutet räkenskapsår och de som 
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ej har hunnit publicera sina rapporter innan 17 april 2018 räknas som bortfall. Även de 
företag som inte uppfyller villkoren i lagen räknas också som bortfall.  
 
Denna studie har även avgränsat sig till att inte undersöka den ekonomiska aspekten hos 
företag utan endast undersöka de miljömässiga och samhälleliga aspekterna i företagens 
hållbarhetsrapporter.  
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2. Teori 
 

Följande kapitel definierar begrepp och teorier inom hållbarhetsredovisning som är 
relevanta för studien. Dessa utgör grunden för studien och förklarar varför företag 
arbetar med hållbarhetsredovisning. Vidare presenteras en fördjupning av den svenska 
lagstiftningen som gäller för hållbarhetsredovisning och kapitlet avslutas med att 
redogöra studiens hypoteser.   

 
 
2.1 Definition av hållbarhet  
En vanlig definition av hållbar utveckling är: 

”En utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att kompromissa med framtida 
generationers förmåga att tillgodose deras behov.” 

 
(World Commission on Environment and Development, 1988, s. 22). 

 
Definition gjordes i Brundtlandrapporten som utarbetades år 1987 av FN:s 
Världskommission för miljö och utveckling. Begreppet bör appliceras i ett globalt och 
långsiktigt perspektiv och kan delas upp i tre olika delar: miljömässig, ekonomisk och 
samhällelig hållbarhet. Den miljömässiga aspekten åsyftar bland annat 
klimatförändringar, biologisk mångfald, energianvändning, transporter och 
avfallshantering. Ekonomisk hållbarhet syftar exempelvis på att ekonomisk tillväxt är 
viktig, samt att ekonomiska resurser ska fördelas på ett rättvist sätt. Den samhälleliga 
aspekten avser goda levnadsvillkor för jordens befolkning, till exempel gällande trygghet 
och hälsa, hygien, sjukdomar, mänskliga rättigheter, utbildning, mångfald och jämlikhet 
(Frostenson et al., 2012, s. 9).  
 
För att konceptet med hållbar utveckling ska kunna konkretiseras och realiseras krävs det 
att flera aktörer i samhället bidrar, däribland företag och organisationer. För att dessa 
aktörer ska lyckas med att bedriva en verksamhet för en hållbar utveckling har olika 
strategier utvecklats som företagen kan ta hjälp av. En av dem är att hållbarhetsredovisa 
(Baumgartner & Rauter, 2017). 
 
2.2 Teoretisk referensram 
Fernando & Lawrence (2014) menar att det genom åren funnits ett antal teorier som velat 
förklara varför företag engagerar sig i frågor rörande Corporate Social Responsibility 
(CSR) samt deras benägenhet att rapportera om sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Dessa 
teorier kan delas upp i ”ekonomiska teorier” samt ”sociala och politiska teorier”. Vidare 
menar Fernando & Lawrence (2014) att de ekonomiska teorierna endast belyser faktorer 
som behandlar finansiella resultat, samt intressenter som är intresserade av finansiella 
resultat. Därför menar författarna att sociala och politiska teorier ger en mer insiktsfull 
och förklarande bild av varför företag engagerar sig i CSR-frågor.  
 
I en studie utförd av Hahn & Kühnen (2013) angående varför företag väljer att frivilligt 
hållbarhetsredovisa diskuterar författarna lämpliga teorier inom området. De fyra teorier 
som författarna nämner som användbara för fortsatt forskning inom området är 
legitimitetsteorin, intressentteorin, signaleringsteorin och institutionell teori. Författarna 
redogör för att enligt legitimitetsteorin ”tvingas” företag att agera på ett socialt accepterat 
sätt. Intressentteorin kan enligt författarna förklara varför företag hållbarhetsredovisar 
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genom att företaget måste ta hänsyn till alla dess intressenter, inte bara aktieägarna, vilket 
främjar hållbarhetsredovisning. Hahn & Kühnen (2013) påpekar att enligt 
signaleringsteorin hållbarhetsredovisar företag för att minska informationsassymmetrin 
som råder mellan företaget och dess intressenter, gällande hur företaget arbetar med 
hållbarhetsfrågor. Hahn & Kühnen (2013) menar därför att alla dessa tre teorier bidrar till 
att förklara varför företag hållbarhetsredovisar. När det gäller institutionell teori påpekar 
Hahn & Kühnen (2013) att kopplingen till hållbarhetsredovisning inte är lika tydlig som 
för de tidigare nämnda teorierna. Enligt denna teori borde innehållet och omfattningen av 
hållbarhetsredovisningen gradvis anpassas till institutionella isomorfismer istället för att 
vara styrt utifrån externa faktorer. Författarna skriver vidare att tidigare forskning har 
visat blandade resultat gällande detta.  
 
Fernando & Lawrence (2014) redogör för att det finns ett viktigt samband mellan 
legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori när det gäller företags arbete 
med CSR-frågor. Teorierna har många likheter och är sammanhängande och författarna 
menar att de kompletterar varandra, istället för att konkurrera mot varandra. En viktig 
aspekt är att de i ett multiteoretiskt perspektiv kan förklara företags motiv bakom 
hållbarhetsarbete. 
 
Även Tagesson et al. (2009) menar att de vanligaste teorierna för att förklara social och 
miljömässig rapportering från företag främst är legitimitetsteorin och intressentteorin. 
Vidare menar Tagesson et al. (2009) att även den institutionella teorin är vanligt 
förekommande använd inom forskningen för att förklara varför företag lämnar ut sådan 
information frivilligt. Tagesson et al. (2009) skriver vidare att enligt dessa teorier och 
andra marknadsorienterade teorier hållbarhetsredovisar företag av den anledningen att de 
vill bevara företagets rykte. De påpekar även att hållbarhetsredovisning är ett komplext 
ämne, som inte kan förklaras av en enda teori, utan gynnas av att utgå från flera 
kompletterande teorier. Likt Fernando & Lawrence (2014) menar Tagesson et al. (2009) 
att teorierna inte ska ses som konkurrerande mot varandra, utan snarare som 
kompletterande.  
 
En genomgång av tidigare forskning inom ämnet har resulterat i att vi funnit fyra 
användbara teorier för vårt forskningsområde. Dessa är legitimitetsteorin, 
intressentteorin, signaleringsteorin samt institutionell teori. Dessa teorier kommer att 
presenteras nedanför och kommer att användas för att skapa en förståelse kring varför 
företag innan lagkravet infördes valt att redovisa sitt hållbarhetsarbete. 
 
2.2.1 Legitimitetsteorin  
Begreppet legitimitet och dess betydelse för organisationer har enligt Suchman (1995) 
sitt ursprung i Weber (1978) och Parsons (1960) forskning. Utifrån deras arbete har senare 
forskare utvecklat legitimitetsbegreppet ytterligare. Suchman (1995) menar att många 
forskare använder begreppet legitimitet, men få av dem definierar innebörden av det. 
Enligt Fernando & Lawrence (2014) innebär legitimitetsteorin att man anser att ett 
”socialt kontrakt” existerar mellan företagen och dess omgivande samhälle. Detta sociala 
kontrakt handlar om hur företaget agerar i samhället. Det finns en viss förväntan från 
samhället hur företaget ska agera i vissa situationer. Reglerna i det sociala kontraktet kan 
vara både tydliga och formella, det vill säga nedskrivna i lagar, men de kan också vara 
informella och mindre tydliga, vilka utgörs av samhällets förväntningar på företaget. 
Fernando & Lawrence (2014) menar vidare att det är viktigt att företaget lever upp till 
dessa förväntningar för att bibehålla sin legitimitet hos allmänheten. Detta är viktigt, då 
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Fernando & Lawrence (2014) menar att enligt legitimitetsteorin kommer samhället enbart 
att ”tillåta” företaget att fortsätta verka, om allmänheten kring företaget upplever att 
organisationen arbetar mot samma mål som resten av samhället. Enligt teorin är nivån på 
företagets legitimitet av stor vikt för dess fortlevnad. 
 
Ching (2017) påpekar att legitimitet bestäms utifrån hur de handlingar som en 
organisation utför uppfattas av allmänheten, baserat på de sociala koder och regler som 
existerar i samhället. Företaget bör därför frivilligt anpassa sig efter rådande moral och 
sociala värderingar och implementera dessa i sin verksamhet. 
 
Legitimitetsteorin kan kopplas till CSR och hållbarhetsrapportering genom att tidigare 
forskning visat, enligt Fernando & Lawrence (2014) att företag hellre redovisar positiva 
aspekter av CSR än negativa. Detta kan tolkas som ett sätt för företagen att söka 
legitimitet. Enligt van Zijl et al. (2017) tjänar företag på att rapportera om sitt 
hållbarhetsarbete om detta ses som en viktig del av företagets affärsmodell, då det 
förstärker deras legitimitet. Författarna påpekar att företagets hållbarhetsredovisning bör 
finnas med i de mer framträdande delarna av de rapporter som företaget ger ut. Om de 
miljömässiga och sociala frågorna ses som en liten del av företagets affärsmodell, eller 
som en liten risk i verksamheten, är det mindre viktigt för företaget att rapportera om 
hållbarhetsarbetet. Men van Zijl et al. (2017) menar att enligt legitimitetsteorin bör 
fortfarande en viss del information angående företagets hållbarhetsarbete finnas med, 
men informationen kan reduceras och inkluderas i mindre framträdande delar av 
rapporten.  
 
2.2.2 Intressentteorin 
Intressentteorin fick sitt genombrott 1984 då Freeman publicerade en bok vid namn: 
”Strategic Management: A Stakeholder Approach”. Teorin kan kopplas till 
hållbarhetsredovisning på så sätt att då företag lämnar information om sitt 
hållbarhetsarbete, är det ett sätt för dem att försöka påverka sina intressenters uppfattning 
om dem. Detta har sin grund i intressentteorin, enligt Ching (2017). Fernando & 
Lawrence (2014) förklarar att enligt ett intressentperspektiv är det viktigt att företaget 
lever upp till de förväntningar som dess intressenter har på företaget. Detta menar 
Fernando & Lawrence (2014) är ett bredare perspektiv än mer traditionella 
aktieägarteorier, där fokus varit att enbart leva upp till aktieägarnas förväntningar. Utgår 
man från ett intressentperspektiv blir företagets ansvar mer övergripande och inkluderar 
även andra faktorer än att uppvisa finansiella resultat. Fernando & Lawrence (2014) 
redogör för att enligt intressentteorin ska företaget styras så att det tar ansvar för områden 
som bedöms som viktiga av dess intressenter och företaget bör dessutom rapportera om 
detta för att informera intressenterna. Enligt Ching (2017) beskriver intressentteorin att 
företagen söker sina intressenters godkännande för företagsbeslut. De intressenter som är 
av intresse är de vars stöd krävs för att företaget ska lyckas nå sina mål. De olika 
intressentgrupperna har därför olika grad av betydelse för företaget.  
 
Fernando & Lawrence (2014) förklarar att Freeman (1984) definierade ett företags 
intressenter som de grupper eller individer som blir påverkade av företagets insatser för 
att försöka nå sina mål. Ytterligare forskare har senare försökt att specificera denna 
definition av intressenter ytterligare, vilket resulterat i att begreppet delats upp i flera 
olika grupper. Till exempel nämner Fernando & Lawrence (2014) externa och interna 
intressenter, strategiska och moraliska intressenter, primära och sekundära intressenter 
samt olika undergrupper av intressenter såsom aktieägare, kunder och anställda. 
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Författarna påpekar att poängen med denna ytterligare uppdelning av ett företags 
intressenter är att påvisa att de olika intressentgrupperna kan ha olika och ibland 
motstridiga förväntningar.  
 
Fernando & Lawrence (2014) redogör för att intressentteorin i tidigare forskning ofta 
delats upp i olika inriktningar. Enligt författarna finns två stora områden som är vanligast 
förekommande i tidigare forskning, och dessa är den etiska grenen samt ledningsgrenen. 
Enligt den etiska inriktningen säger intressentteorin att alla intressenter har lika rätt att bli 
väl behandlade av företaget, intressentens makt och styrka är utifrån denna gren 
irrelevant. Företaget förväntas därför att bli styrt på så sätt att det gynnar alla företagets 
intressenter, oavsett om det leder till förbättrade ekonomiska resultat eller ej. Man ska 
inte se på företaget som något som enbart ska maximera aktieägarnas rikedom, utan som 
något som ska möta alla intressenters förväntningar. Fernando & Lawrence (2014) 
påpekar vidare att för att företaget ska uppnå lönsamma ekonomiska resultat, krävs det 
enligt denna gren att företaget tar hänsyn till etiska och moraliska aspekter. Men 
författarna menar även att den etiska grenen av intressentteorin har begränsad förmåga 
att förklara företags rapportering av hållbarhetsarbete.  
 
Inom ledningsgrenen av intressentteorin syftar man på att företagen bör fokusera på att 
leva upp till de förväntningar som är ställda av de viktigaste intressenterna för företaget. 
Enligt perspektivet förväntas företaget hellre leva upp till vissa ekonomiska förväntningar 
från dess aktieägare, än att uppfylla förväntningar från alla dess olika intressenter. 
Fernando & Lawrence (2014) menar att en svårighet inom detta perspektiv är att avgöra 
vilka av intressenterna som är mer viktiga än andra.  
 
Fernando & Lawrence (2014) påpekar att intressentteorin kan kopplas ihop med CSR på 
så sätt att teorin både visar på att företaget har ett ansvar gentemot intressenterna och 
intressenterna har å sin sida även ”rätt” att få ta del av information rörande företaget. Det 
ansvar som företaget har gentemot intressenterna omfattas av redovisning av 
verksamheten, och då inte enbart finansiell redovisning utan även redovisning av sociala 
och miljömässiga faktorer. Detta då samhället, enligt intressenteorin, har ”rätt att veta” 
denna information om företaget. Genom att publicera information om företagets 
hållbarhetsarbete, accepterar företaget samhällets ”rätt” till denna information. Vidare 
redogör Fernando & Lawrence (2014) för att detta minskar informationsassymmetrin 
mellan företaget och dess intressenter. Genom att rapportera om sitt arbete för sociala och 
miljömässiga frågor visar företaget i hur stor utsträckning man levt upp till sitt ansvar. 
Företaget å sin sida, tjänar också på detta i form av till exempel förbättrat rykte, företagets 
attraktivitet hos investerare ökar och det förbättrar relationen till företagets intressenter. 
Teorin kan på så sätt förklara varför företag väljer att arbeta för en mer hållbar utveckling 
samt redovisa sitt hållbarhetsarbete.  
 
Ching (2017) menar att legitimitetsteorin och intressentteorin ligger nära varandra och 
delvis går ihop, men han menar att det som skiljer dem åt är att inom legitimitetsteorin 
fokuserar man mer på vad samhället som helhet har för uppfattning om företaget. Inom 
intressentteorin är det specifika intressentgrupper som är av intresse. 
 
2.2.3 Institutionell teori 
DiMaggio & Powell (1983) beskriver att homogeniteten bland organisationer inom 
samma bransch ökar och organisationer blir mer och mer lika varandra. I de första stegen 
av organisationernas livscykler är de diversifierade, men ju mer väletablerade 
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organisationerna blir, desto mer homogena blir de med övriga organisationer inom 
branschen. Institutionell teori kan utifrån några olika perspektiv förklara varför detta sker.  
 
Amran & Haniffa (2011) skriver att institutionell teori kan delas upp i två olika delar, 
isomorfism samt frikoppling. Isomorfism syftar på en anpassning till en 
institutionaliserad handling som görs av en organisation. Frikoppling syftar på handlingar 
som utförs av organisationen som skiljer sig från de institutionaliserade handlingarna och 
de handlingar som borde vara de uppenbara. Amran & Haniffa (2011) redogör vidare för 
att isomorfiska handlingar kan uppstå utifrån tre olika bakomliggande orsaker, vilka är: 
tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism.  
 
Amran & Haniffa (2011) menar att tvingande isomorfism uppstår utifrån formella och 
informella påtryckningar från de intressenter som organisationen i stor utsträckning är 
beroende av. De redogör vidare för att de mekanismer som sätter press på företagen 
utifrån tvingande isomorfism kommer från regelverk och andra påtryckningar från 
sociala, ekonomiska och politiska institutioner. Det kan alltså ofta vara politiskt influerat 
men kan även uppstå utifrån ett legitimitetsproblem, vilket innebär att företaget känner 
sig tvunget att agera på ett visst sätt för att bibehålla sin legitimitet. Amran & Haniffa 
(2011) anser att denna typ av isomorfism kan kopplas ihop med intressentteorin, på så 
sätt att företagen upprättar hållbarhetsredovisningar för att visa för de viktiga 
intressenterna vad företaget utför för arbete inom sociala och miljörelaterade frågor.  
 
Mimetisk isomorfism handlar enligt DiMaggio & Powell (1983) om att organisationer 
styrs utifrån imiterande krafter, i situationer då ovisshet råder. Organisationer tenderar att 
ta efter andra organisationer när det för dem själva är oklart vad som ska gälla. DiMaggio 
& Powell (1983) förklarar ytterligare att detta kan uppstå i situationer när till exempel ett 
företags mål är otydliga, eller när teknologiska processer inom ett företag är 
svårförstådda. I sådana situationer är mimetisk isomorfism ett effektivt och enkelt 
handlingssätt som förklarar varför företag tar efter andra företag.  
 
Amran & Haniffa (2011) förklarar att gällande rapportering om hållbarhetsarbete kan den 
imiterande aspekten förklaras genom att företagen redovisar sitt hållbarhetsarbete, likt 
övriga konkurrerande företag inom samma bransch, för att minska risken att förlora 
legitimitet men även för att behålla eller förstärka detta som en konkurrensfördel. Amran 
& Haniffa (2011) menar vidare att denna grund av tvång på hållbarhetsrapportering dock 
redan skapats i den tvingande isomorfismen, där de starka intressenternas krav på 
hållbarhetsrapportering ”tvingar” företagen att upprätta hållbarhetsredovisningar. Detta 
får sedan till följd i denna typ av isomorfism att andra företag imiterar detta och också 
upprättar rapporter om sitt hållbarhetsarbete.  
 
Normativ isomorfism beskrivs av Amran & Haniffa (2011) som en isomorfisk process 
som uppstår utifrån tryck från rådande normer inom vissa grupper, där följden blir att 
anpassa sig efter vissa institutionaliserade handlingar eller att leva upp till vissa 
förväntningar. Enligt DiMaggio & Powell (1983) härstammar den normativa 
isomorfismen från ”professionalisering” och rör yrkesgrupper. Professionalisering 
beskrivs som de arbetssätt och metoder som definierar hur en yrkesgrupp utför sitt arbete. 
DiMaggio & Powell (1983) beskriver vidare att olika yrkesgrupper utsätts för samma 
tvingande och mimetiska isomorfism som organisationer utsätts för. De finns skillnader 
mellan yrkesgrupper beroende på inom vilken organisationen man är verksam, men det 
finns också många likheter, menar författarna. Det finns två aspekter av denna typ av 
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isomorfism som är speciellt viktiga, den ena är baserad på yrkesgruppens tidigare 
utbildning och den andra från olika yrkesnätverk. Båda dessa faktorer har stort inflytande 
på yrkesgruppens arbetssätt, vilket i sin tur påverkar de existerande normerna inom 
organisationen. DiMaggio & Powell (1983) förklarar att detta resulterar i att de personer 
som innehar vissa poster inom vissa företag på så sätt nästan blir utbytbara mot varandra, 
då de utgår från samma arbetssätt.  
 
Amran & Haniffa (2011) kopplar den normativa isomorfismen till rapportering om 
hållbarhetsarbete genom att arbetsmetoderna och kulturen inom organisationen, i 
kombination med personliga värderingar och individuell erfarenhet hos personalen, 
påverkar i vilken utsträckning företaget kommer att hållbarhetsredovisa. Amran & 
Haniffa (2011) redogör vidare för att anledningarna för ett företag att 
hållbarhetsrapportera kan ligga i det faktum att det blivit till en norm inom företaget, det 
har blivit institutionaliserat. Externa påtryckningar har då mindre kraft att påverka 
företaget. Ett företag som är intresserat av hållbarhetsfrågor är också mer lättpåverkat för 
yttre påtryckningar gällande CSR-rapportering och då krävs inte lika mycket för att dessa 
aktiviteter ska bli institutionaliserade hos företaget. Enligt Amran & Haniffa (2011) har 
företagets storlek också betydelse för hur fort en sådan aktivitet kan institutionaliseras 
hos ett företag, då större företag tenderar att bry sig mer om legitimitet än vad mindre 
företag gör.  
 
2.2.4 Signaleringsteorin 
Campbell et al. (2001) menar att signaleringsteorin kan bidra till att förklara varför företag 
väljer att frivilligt hållbarhetsredovisa. Signaleringsteorin utformades av Spence (1972) 
och var ursprungligen tänkt att förklara informationsassymmetri på arbetsmarknaden. 
Enligt Campbell et al. (2001) har teorin senare utvecklats för att kunna anpassas till flera 
olika områden, däribland frivillig hållbarhetsrapportering.  
 
Om signaleringsteorin appliceras i ett perspektiv för att förstå företagsrapportering menar 
Campbell et al. (2001) att teorin förklarar att företag hållbarhetsredovisar för att försöka 
signalera till intressenter att de är ”bättre” än andra konkurrerande företag. Detta gör de 
på grund av att de försöker attrahera nya investerare samt skapa ett bättre rykte för 
företaget. Det kan ske när det råder informationsassymmetri, de olika parterna har alltså 
olika mycket förhandsinformation. Den som har mer information kommer i detta fall att 
vilja avslöja den och signalera vad man vet för att nå ekonomiska fördelar. Hahn & 
Kühnen (2013) menar att företaget i detta fall har mer information om sitt 
hållbarhetsarbete än vad dess intressenter har. Det är svårt för en part utanför företaget att 
ha tillgång till trovärdig information gällande dessa frågor. För att minska 
informationsassymmetrin kommer företaget därför att vilja rapportera om sitt 
hållbarhetsarbete. På så sätt ökar även företagets legitimitet, förklarar Hahn & Kühnen 
(2013).  
 
Campbell et al. (2001) redogör för att detta kan leda till att företagen kommer att utlämna 
mer information om sitt hållbarhetsarbete än vad som krävs enligt lag eller andra 
regleringar, för att skicka signaler till sina intressenter. Campbell et al. (2001) menar 
vidare att det faktum att ett företag inte skulle hållbarhetsredovisa, också är en signal i 
sig, alltså att företaget inte jobbar särskilt aktivt med hållbarhetsarbete. Enligt Campbell 
et al. (2001) vill företag alltid vara bättre än genomsnittet, så därför kommer de enligt 
signaleringsteorin att frivilligt välja att hållbarhetsrapportera. 
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2.3 Praktisk referensram 
2.3.1 Hållbarhetsredovisning 
Att hållbarhetsredovisa innebär att ett företag redovisar de miljömässiga, ekonomiska 
och sociala konsekvenserna av sin verksamhet. Det kan även beskrivas som ett sätt att:  

”mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför 
organisationen, för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling.” 

(Frostenson et al., 2012, s. 8).  

Frostenson et al. (2012, s. 14) menar vidare att det finns två grundläggande funktioner 
som hållbarhetsredovisningen uppfyller. Dessa funktioner är dels att det skapar en ökad 
transparens för vad företagen egentligen sysslar med och dels att det är ett hjälpmedel i 
arbetet med hållbarhetsprocesser för företagen. Enligt Hahn & Kühnen (2013) medför 
hållbarhetsredovisning även andra positiva effekter för företagen. Till exempel förbättrar 
det företagens varumärke och rykte, det möjliggör för företagen att kunna jämföra sig 
med sina konkurrenter när det kommer till hållbarhetsfrågor, vilket signalerar om 
företaget är konkurrenskraftigt. Vidare menar författarna att det motiverar de anställda 
samt att det understödjer kontrollprocesser inom företaget. Enligt Gallego-Álvarez et al. 
(2018) bidrar hållbarhetsredovisningen till att företag försöker minska sin negativa 
miljömässiga påverkan på jorden. Detta för att förbättra sin egen framtoning och för att 
undvika en intressekonflikt med företagets intressenter, vilket bland annat består av 
företagets kunder.  
 
Frostenson et al. (2015, s. 82) beskriver att målgruppen för hållbarhetsredovisningarna 
utgörs av ett antal intressenter. Följande brukar nämnas: investerare, 
frivilligorganisationer, analytiker och ratinginstitut, media, beslutsfattare, studenter och 
forskare, anställda och potentiellt anställda, samt revisionsbolag. Enligt Frostenson et al. 
(2015, s. 83) har tidigare forskning dock visat att intresset för hållbarhetsredovisningarna 
skiljer sig åt mellan intressentgrupperna. Till exempel har forskningen visat att de 
anställda i liten utsträckning läser sin arbetsgivares hållbarhetsrapport. De 
intressentgrupper som främst räknas till läsare av hållbarhetsrapporterna är enligt 
Frostenson et al (2015, s. 83): investerare, organisationer i civilsamhället samt konsulter 
och ratingföretag som har fokus på företags hanterande av hållbarhetsfrågor.  
 
Hållbarhetsredovisning är inget nytt fenomen, men har haft olika fokus genom åren. Hahn 
& Kühnen (2013) menar att på 70-talet kompletterade vissa företag i Västvärlden sina 
finansiella rapporter med en social rapport. Under 80-talet hamnade miljöfrågor i större 
fokus och frågor som utsläpp och avfall tog mer plats i rapporterna. Vidare säger Hahn & 
Kühnen (2013) att mot slutet av 90-talet blev det vanligare att dessa två ämnen 
behandlades tillsammans i tilläggsrapporter till den finansiella redovisningen. Enligt 
författarna kan denna trend kopplas ihop med framväxandet av GRI, Global Reporting 
Initiative.  
 
2.3.2 Global Reporting Initiative, GRI 
Global Reporting Initiative, GRI, grundades år 1997 i USA, med syftet att skapa ett 
ramverk för företagens miljörapportering samt en ansvarsskyldighet för företagen att 
agera gällande miljöfrågor. De delaktiga aktörerna i grundandet av organisationen var 
Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) samt Tellus Institute. 
Även FN:s miljöprogram anslöt sig till organisationen 1999 för att säkerställa ett 
internationellt perspektiv inom organisationen (Marimon et al., 2012). 1998 utvidgade 
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man ramverket till att innefatta även ytterligare aspekter utöver de miljömässiga, såsom 
sociala, ekonomiska och styrningsfrågor. År 2000 presenterades den första versionen med 
riktlinjer från GRI. Den andra versionen presenterades 2002. GRI växte och så även 
behovet för dess riktlinjer, vilket ledde till att den tredje versionen med riktlinjer, G3, 
lanserades under år 2006. 2013 släpptes en ny version med riktlinjer, G4, som bland annat 
innehöll en manual för att utarbeta hållbarhetsrapporter. I oktober 2016 släppte GRI den 
första globala standarden för hållbarhetsredovisning, The GRI Standards. Standarden 
bygger på riktlinjerna i G4 men innehåller även tydligare krav, flexiblare strukturer samt 
ett lättare språkbruk (GRI, n.d.).  
 
Enligt Tarquino et al. (2018) är riktlinjerna som är utformade av Global Reporting 
Initiative de mest använda riktlinjerna i världen när det kommer till 
hållbarhetsredovisning. Från och med den första versionen av riktlinjer och fram tills 
standarden idag, har de byggt på indikatorer som hjälper till att mäta företagens prestation 
gällande ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. För varje ny version har 
indikatorerna utökats, vilket har stärkt deras relevans, enligt Tarquino et al. (2018). 
 
2.3.3 Corporate Social Responsibility  
Att definiera Corporate Social Responsibility (CSR) är komplicerat och komplext menar 
Sheehy (2015). Komplexiteten ligger i att de delar som utgör CSR är dynamiska. De 
ekologiska, ekonomiska och samhälleliga systemen är alla olika aspekter av CSR. Sheehy 
(2015) menar vidare att en del av komplexiteten kring begreppet CSR utgår från vem 
betraktaren är. Vissa frågor som rör CSR kan utifrån den ena betraktarens perspektiv 
verka relevanta, samtidigt som det motsatta handlingssättet kan medföra andra positiva 
eller negativa konsekvenser utifrån en annan betraktares perspektiv. Detta är följden av 
att företagens olika intressenter har sina egna intressen de vill få uppfyllda (Sheehy, 
2015).  
 
Enligt Albus & Ro (2013) speglar Corporate Social Responsibility de aktiviteter ett 
företag frivilligt utför, med intentionen att göra något bra för samhället. Handlingarna 
ligger dessutom bortom företagets egna intresse att enbart tjäna mer pengar samt de krav 
som är lagstadgade inom det område där företaget verkar. Albus & Ro (2013) redogör för 
att det kan handla om aktiviteter som är kopplade till att minska verksamhetens 
miljöpåverkan, aktiviteter som stödjer lokala organisationer och samhällen, god hantering 
av personalen inom företaget samt humanitära aktiviteter. Vidare menar Albus & Ro 
(2013) att tidigare forskning visat på att socialt ansvarstagande från företagens sida 
resulterat i positiva effekter gällande attityder mot företaget. Det sociala ansvarstagandet 
har även haft en positiv påverkan på de finansiella resultat som företagen kunnat uppvisa. 
 
2.3.4 Ändring i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 
Den lag i Sverige som reglerar årsredovisningar kallas för Årsredovisningslagen (SFS 
1995:1554). Under hösten 2016 fattade Sveriges riksdag beslut om att en ändring i denna 
lag skulle ske. Ändringen innebar att stora företag skulle bli tvungna att upprätta en 
hållbarhetsrapport i samband med årsredovisningen. Detta skulle gälla från och med sista 
december 2016 och de räkenskapsår som påbörjas efter det. Enligt lagen ska företagens 
hållbarhetsrapport antingen vara integrerad i den ordinarie årsredovisningen, alternativt 
ska en tydlig hänvisning finnas i årsredovisningen till var den externa 
hållbarhetsrapporten går att återfinna (PwC, 2016).  
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Lagändringen bygger på ett nytt direktiv från EU där målet är att transparensen gällande 
företagens hållbarhetsarbete ska öka, att det ska bli lättare att jämföra företagen 
sinsemellan samt att skapa ökat förtroende för företagen (KPMG, 2016).  
 
Ändringen i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) innebar förutom krav på en 
hållbarhetsrapport, att hållbarhetsrapporten även ska innehålla vissa specifika delar. 
Enligt ÅRL 12 §, kap. 6 ska hållbarhetsrapporten innehålla:  
 

”de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, 
ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten.”  

 
De upplysningar som ska ges ska bland annat beröra miljö, sociala förhållanden, personal, 
respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Utöver detta kräver 
lagen att rapporten anger företagets affärsmodell. Även den policy som företaget 
använder inom ovan nämnda områden, samt hur detta granskats och vilket resultat man 
fått av policyn ska tas upp i hållbarhetsrapporten. Vidare ska nämnas de väsentliga 
potentiella riskerna som finns kopplade till företagets affärsförbindelser, produkter och 
tjänster som rör dessa frågor och de delar av verksamheten som kan medföra negativa 
konsekvenser, samt hur företaget hanterar dessa risker. Centrala resultatindikatorer för 
verksamheten ska även inkluderas i hållbarhetsrapporten (ÅRL 12 §, kap. 6).   
 
I Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) framgår även att företagets revisor är ansvarig 
för att kontrollera så att företaget har upprättat en hållbarhetsrapport, samt att 
hållbarhetsrapporten innehåller de delar som krävs enligt lagen. Att kontrollera så att 
innehållet överensstämmer med de faktiska förhållandena ingår inte i revisorns uppgifter 
(PwC, 2016).  
 
De företag som tidigare har upprättat en hållbarhetsrapport i enlighet med GRI:s riktlinjer 
kan välja att fortsätta göra det. Men dessa företag måste vara uppmärksamma så att 
samtliga upplysningskrav som ingår i den nya lagen presenteras i hållbarhetsrapporten 
(FAR, n.d., s. 5). Den nya Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) sammanfaller således 
inte automatiskt med GRI:s riktlinjer, vilket kräver att företagen är uppmärksamma kring 
detta. 
 
2.4 Hypoteser och tidigare forskning 
Utifrån tidigare forskning och valda teorier kommer studien ställa upp tre hypoteser för 
att testa våra forskningsfrågor. Hypotes 1 grundar sig i litteraturen och den tidigare 
forskningen av Brun & Thornam (2013) och Ioannou & Serafeim (2017) samt teorierna 
legitimitetsteorin och institutionell teori. Forskningen visar att ökade regleringar och 
lagkrav har resulterat i att företag tagit mer ansvar över ett hållbart företagande och en 
mer legitim hållbarhetsrapport. Detta kan kopplas ihop med legitimitetsteorin som 
innebär att samhället har en förväntning hur företag ska agera i vissa situationer utifrån 
formella och informella regler (Fernando & Lawrence, 2014). För att företag ska 
bibehålla sin legitimitet hos samhället krävs det att företaget anpassar sig efter rådande 
moral och sociala värderingar (Ching, 2017). Institutionell teori visar att utifrån 
påtryckningar av tvingande isomorfismer kan företag känna sig tvingade att agera på ett 
visst sätt för att bibehålla sin legitimitet (Amran & Haniffa, 2011). I och med att företagen 
i denna studie innefattas av den nya lagen undersöker vi om benägenheten att 
hållbarhetsredovisa har förändrats efter lagändringen.   
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Hypotes 1: Det finns en positiv relation mellan lagändringen och mängden 
hållbarhetsredovisning. 
 
Korrelationen mellan storleken på företagen och mängden hållbarhetsredovisning har sin 
grund i intressentteorin och institutionell teori. Intressentteorin innebär att företag ska 
leva upp till intressenternas förväntningar (Fernando & Lawrence, 2014). Enligt 
Fernando & Lawrence (2014) ska företaget ta ansvar över områden som anses viktiga av 
dess intressenter samtidigt som intressenterna har rätt till att ta del av information rörande 
företaget. Genom att arbeta med hållbarhetsrapportering lever företaget upp till sitt ansvar 
gentemot dess intressenter samtidigt som företagets attraktivitet gentemot investerare 
ökar. Institutionell teori kopplar storleken till teorin genom normativ isomorfism (Amran 
& Haniffa, 2011). Större företag har enligt Amran & Haniffa (2011) en tendens att 
snabbare institutionalisera en aktivitet såsom hållbarhetsredovisning då de ofta värderar 
legitimitet högre än vad mindre företag gör. Tidigare forskning visar att storlek är en 
påverkande faktor till hur mycket ett företag hållbarhetsredovisar. Enligt Tagesson et al. 
(2009) har stora företag fler intressenter som påverkas av företaget och därmed ett större 
krav på sig. På grund av detta väljer stora företag att ge mer information än vad mindre 
företag gör. I en studie av Udayasankar (2008) visar det däremot att stora och små företag 
har samma benägenhet att hållbarhetsrapportera men av olika orsaker. Därmed 
undersöker vi om storleken på svenska börsnoterade företag är en påverkande faktor till 
mängden hållbarhetsredovisning. 
 
Hypotes 2: Det finns en positiv relation mellan storleken (börsvärde) och mängd 
hållbarhetsredovisning.  
 
Hypotes 3 undersöker om det finns en positiv relation mellan bransch och mängd 
hållbarhetsredovisning och utgår från intressentteorin, institutionell teori och 
legitimitetsteorin. Intressentteorin kopplas till hypotesen genom antagandet att företag 
har olika intressenter att ta hänsyn till. Vilka dessa intressenter är kan variera utifrån 
vilken bransch som företaget verkar inom. Legitimitetsteorin kopplas ihop genom hur 
organisationen uppfattas av allmänheten (Ching, 2017). Om de miljömässiga och sociala 
frågorna är en del av företagets affärsmodell förstärker rapportering företagets legitimitet 
(van Zijl et al., 2017). Institutionell teori kopplas till bransch genom bland annat mimetisk 
isomorfism. Det innebär att organisationer tenderar att ta efter andra organisationer när 
oklarhet råder (DiMaggio & Powell, 1983). Detta kan resultera i att företag redovisar 
hållbarhetsarbete på grund av att konkurrenter gör det, för att inte förlora sin legitimitet 
(Amran & Haniffa, 2011). Enligt Tagesson et al. (2009) har bransch tillsammans med 
storlek varit den variabel som vanligast förekommande i tidigare forskning förklarat 
skillnader i omfattning och innehåll i företagens hållbarhetsredovisning. Resultat från 
tidigare forskning visar att företag som verkar i branscher där företagens 
tillverkningsprocesser har en negativ påverkan på miljön är mer benägna att 
hållbarhetsredovisa än företag som verkar inom andra branscher, skriver Tagesson et al. 
(2009). Tagesson et al. (2009) kom fram till att företag som producerar råmaterial är de 
som hållbarhetsrapporterar allra mest angående miljöfrågor. Företag inom kategorin 
“konsumtionsvaror” var de som hållbarhetsrapporterade allra mest gällande etiska frågor 
medan de företag som verkar inom IT-branschen var de som lämnade minst information 
om social hållbarhet. Gamerschlag et al. (2010) genomförde en studie på listade bolag i 
Tyskland och deras hållbarhetsrapportering. I studien kom de fram till resultatet att 
företag som bedriver verksamhet inom ”förorenande branscher” ger ut mer 
hållbarhetsinformation rörande miljöfrågor än övriga företag. Med förorenande branscher 
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avser författarna bilbranscher, företag som arbetar med tillverkning av grundläggande 
resurser, kemisk industri, konstruktion, transport och logistikföretag. I en annan studie av 
Meek et al. (1995) kom de fram till resultatet att företag inom olja, kemi och gruvarbete 
var de som mest fokuserade på miljöfrågor i deras hållbarhetsrapporter. Utifrån detta vill 
vi undersöka om det finns någon skillnad i mängd mellan industriföretagen och övriga 
företag hos de svenska börsnoterade företagen. 
 
Hypotes 3: Det finns en positiv relation mellan industribranschen och mängd 
hållbarhetsredovisning. 
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3. Teoretisk metod 
 

Detta kapitel presenterar studiens teoretiska ståndpunkter. Kapitlet börjar med en 
presentation av författarnas förförståelse samt studiens placering inom kunskaps- och 
verklighetsantaganden. Vidare presenteras studiens angreppssätt, forskningsmetod och 
perspektiv. Kapitlet avslutas sedan med studiens litteratursökning och källkritik. 

 
 
3.1 Förförståelse 
Författarna till denna studie är två studenter som läser Samhällsvetarprogrammet vid 
Umeå Universitet. Vi har valt att inrikta studierna på företagsekonomi och fördjupat oss 
inom redovisning och finansiering. Inom dessa ämnen har vi arbetat en del med 
hållbarhetsredovisning då vi bland annat har analyserat företags hållbarhetsrapporter i 
kursen externredovisning. Vi har även arbetat med att skapa en forskningsrapport inom 
företagsekonomi vilket har gett en erfarenhet av att genomföra en undersökande studie. 
Detta resulterar i en viss teoretisk och praktisk grund till genomförandet av denna studie. 
 
Genom att hållbarhetsredovisning har uppmärksammats under vår studietid har vi fått upp 
ögonen för ämnet. Vid valet av ämnet studerades tidigare forskning och teorier vilket 
ökade vår förförståelse och framförallt intresse. Vi fann att den nya lagen angående 
hållbarhetsredovisning hos svenska företag börjat gälla vilket öppnade infallsvinkeln om 
att studera lagens påverkan hos de undersökta företagen. Hållbarhetsredovisning är även 
ett ämne som ligger i tiden, i och med dagens fokus på miljön på olika nivåer i samhället. 
Det krävs ett aktivt arbete och medvetenhet av individer i samhället för att bryta den 
negativa trenden vi har i dagsläget angående miljön vilket gör det intressant att undersöka 
hur svenska företag arbetar med hållbarhet. Utöver detta har författarna ingen erfarenhet 
av att aktivt arbeta, skapa eller analysera hållbarhetsredovisningar, men det ger oss en 
objektivitet vilket är viktigt när vi jobbar med studiens valda kvantitativa metod. Båda 
författarna har även genomfört en kurs i statistik vilket ger oss en hjälp vid bearbetning 
och val av datainsamlingsmetod. Målet med studien är att presentera ett resultat som har 
både hög reliabilitet och validitet. 
 
3.2 Verklighetssyn 
Ontologi innebär lärande om det varande och beskriver hur den sociala verkligheten är 
uppbyggd. Det finns två huvudantaganden inom ontologi som inriktar sig på om den 
sociala verkligheten är objektiv och oberoende av externa sociala aktörer eller om den 
sociala verkligheten är subjektiv och socialt konstruerad. Dessa två antagande kallas för 
objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 2011, s. 20). Beroende på vilken syn 
forskaren har på den sociala verkligheten kommer det spegla sig genom hur 
forskningsfrågan har formulerats och resultatet av forskningen. Båda anses av forskare 
att vara lika korrekta att användas för att komma fram till giltig kunskap (Bryman & Bell, 
2011, s. 23). 
 
Objektivism visar sig genom externa fakta som vi inte har någon möjlighet att påverka 
och som är oberoende av sociala aktörer. Människor agerar utifrån lagar och regleringar 
som man lär sig agera efter (Bryman & Bell, 2011, s. 21). Ofta använder forskare sig av 
objektivism vid kvantitativa undersökningar genom test av hypoteser (Bryman & Bell, 
2011, s. 27). I denna studie utgår vi från ett objektivt synsätt då vi använder oss utav 
kvantitativa metoder för att mäta information oberoende på vem det är som har gett ut 
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hållbarhetsrapporten. Vid tillämpning av datainsamling håller vi oss objektiva genom att 
inte lägga in egna värderingar eller tolkningar som kan ge ett missvisande resultat. Alla 
företagen som ingår i undersökningen påverkas av den nya lagändringen och har därmed 
samma lagkrav på sig vilket gör att ett objektivistiskt synsätt passar in i denna studie.  
 
Konstruktionismen innebär att den sociala verkligheten är ständigt i förändring ofta 
individuell genom olika mentala, sociala och lokala konstruktioner. Dessa verkligheter är 
mer eller mindre sanna beroende på hur informerad och sofistikerad gruppen eller 
människan som har dessa konstruktioner är. Det är därför nödvändigt inom 
konstruktionismen att forskaren studerar motivationen bakom aktörens agerande för att 
förstå varför den gör som den gör (Guba & Lincoln, 1994, s. 111). Då vi inte undersöker 
de bakomliggande orsakerna till varför företagen hållbarhetsrapporterar som de gör eller 
vilken kvalité som rapporterna har, utan vi undersöker mängden och variabler som kan 
påverka mängden anser vi att ett konstruktionistiskt synsätt inte är lämpligt för denna 
studie.  
 
3.3 Kunskapssyn 
Epistemologi handlar om vad vi accepterar som giltig kunskap och utgår från tre 
huvudantaganden: objektivt synsätt, realistiskt synsätt eller subjektivt synsätt. Anser vi 
att den sociala världen bäst studeras utifrån ett objektivt synsätt med hjälp av 
naturvetenskapliga metoder utan värderingar har vi ett positivistiskt synsätt. Det 
positivistiska synsättet kan beskrivas på olika sätt beroende på vem man frågar, en del 
säger att det är en beskrivande kategori medan andra ser det som en ytlig 
datainsamlingsmetod. Men vad som ofta är gemensamt är att man använder en deduktiv 
ansats och en induktiv strategi. Forskaren tar fram ett antal hypoteser utifrån teorier och 
kunskapen kommer från insamlande av fakta (Bryman & Bell, 2011, s. 15). Forskaren 
och forskningsobjektet ses inom det positivistiska synsättet som två individuella enheter 
och ska studeras utan att bli influerade av varandra. Genom att följa forskningsprocessen 
ska man kunna replikera forskningen och komma fram till samma slutsats för att 
forskningen ska anses vara sanningsenlig (Guba & Lincoln, 1994, s. 110). Utifrån detta 
har vi valt ett positivistiskt synsätt i denna studie. Vi undersöker utifrån tidigare teorier 
och ett antal hypoteser som leder till ett resultat utifrån insamlade fakta. Vi har ett 
förutbestämt antal ord som vi undersöker för att avgöra mängden vilket inte ska påverkas 
av flera olika tolkningar av verkligheten.   
 
Inom det realistiska synsättet är det våra sinnen som visar oss sanningen, verkligheten 
finns inte bara i våra huvuden utan även via det vi kan se, höra, röra och lukta på. 
Realismen liknar det positivistiska synsättet genom att man utgår från naturvetenskapliga 
metoder som till exempel datainsamling för att avgöra vad som är kunskap. Det finns två 
typer av realism, direkt realism och kritisk realism. Direkt realism innebär att världen ser 
ut exakt som vi upplever den genom våra sinnen medan kritisk realism syftar på att det 
vi upplever via våra sinnen stämmer inte alltid överens med vad som faktiskt är där. Ofta 
använder forskare kritisk realism när de undersöker företag och företagsledningar för att 
förstå den sociala verkligheten. Genom att endast använda praktiska och teoretiska 
verktyg ser man endast en liten del av helheten och istället bör man undersöka både på 
individ-, grupp- och organisationsnivå för att få en korrekt bild av den sociala 
verkligheten (Saunders et al., 2009, s. 115).  
 
Har vi ett subjektivt synsätt, även kallat interpretivism, anser vi att människor och 
institutioner är fundamentalt olika från objekten som studeras inom den 
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naturvetenskapliga forskningen. Verkligheten existerar inom människors tankar och då 
forskaren är en del av forskningen kommer denne att influera det vi försöker att förstå 
vilket medför att forskningen inte kan bedömas som objektiv. Inom interpretivismen finns 
det fler sanningar och verkligheter till skillnad från det positivistiska synsättet där det 
endast finns en verklighet. (Bryman & Bell, 2011, s. 15). Saunders et al. (2009, s. 116) 
menar att ett interpretivistiskt synsätt är lämpligt vid undersökning av en organisations 
beteende då det är ett komplext ämne där varje organisation har en samling olika individer 
samlade på ett ställe. 
  
För att få en rättvis bild över de undersökta företagens hållbarhetsrapporter krävs det ett 
objektivt synsätt vilket innebär att det interpretivistiska synsättet och det realistiska 
synsättet, där man tar hänsyn till de sociala aktörernas beteende och möjligheten till fler 
sanningar och verkligheter, inte är en relevant utgångspunkt i denna studie. Resultatet i 
denna studie ska kunna replikeras och därför är det viktigt att vara opartisk i 
genomförandet av undersökningen. Om vi däremot skulle ha gjort undersökning om hur 
kravet påverkar personerna bakom hållbarhetsredovisningar hade det interpretivistiska 
synsättet och realistiska synsättet varit mer lämpligt.  
 
3.4 Angreppssätt 
Bryman & Bell (2011, s. 101) redogör för att det finns olika angreppssätt för en forskare 
att ta sig an ett forskningsområde, vilket grundar sig i synen på förhållandet mellan teori 
och forskning. Ett angreppssätt är att man i sin forskning utgår från olika teorier för att 
undersöka om dessa stämmer mot verkligheten, vilket kallas för att man utgår från en 
deduktiv metod. Ett annat angreppssätt är att man skapar en teori utifrån de data man 
samlat in, det vill säga forskningen är teorigenererande. Denna forskningsmetod kallas 
för induktiv metod (Bryman & Bell, 2011, s. 101).  
 
Den deduktiva metoden är den vanligaste inom samhällsvetenskaplig forskning. Utifrån 
de kunskaper och teorier som idag finns inom området utformar forskaren hypoteser som 
testas genom en empirisk granskning (Bryman & Bell, 2011, s.101). Denna studie utgår 
från en deduktiv ansats, då studien grundas på ett teoretiskt ramverk samt hypoteser som 
tagits fram utifrån den teoretiska bakgrunden. Datan som samlats in kommer sedan att 
analyseras genom hypotestester. Detta kommer att generera ett resultat som blir 
jämförbart med teorier och tidigare forskning inom ämnet, så att slutsatser kan dras 
huruvida resultaten i denna studie överensstämmer med tidigare forskning och teorier.   
 
3.5 Forskningsmetod 
Denna studie utgår från en kvantitativ forskningsmetod. Bryman & Bell (2011, s. 26) 
redogör för att kvantitativ forskning innebär att forskaren strävar efter att kvantifiera data 
vid insamling och analys, samt att metoden hänger samman med att forskaren vanligtvis 
har ett deduktivt angreppssätt samt ett positivistiskt synsätt. Då denna studie ämnar 
undersöka skillnader i hållbarhetsredovisning och om denna mängd ökat, klassificeras 
detta som en kvantitativ studie. Studien baseras på att ett utvalt antal ord kommer att 
kontrolleras samt testas hur ofta de förekommer i företagens hållbarhetsrapporter. De 
utvalda orden kommer alltså att kvantifieras, i syfte att se om skillnader i mängden 
hållbarhetsredovisning föreligger mellan ett antal olika variabler. Den kvantitativa 
metoden passar denna studie bra eftersom att studien syftar till att besvara frågan om 
mängden hållbarhetsredovisning har ökat. Att använda den motsatta metoden, kvalitativ 
forskningsmetod, hade med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar inte fungerat 
lika väl, då datan inte hade kunnat kvantifieras.  
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Motsatsen till kvantitativ forskningsmetod är kvalitativ forskningsmetod, vilket 
kännetecknas av att forskaren strävar efter att tolka ord (Bryman & Bell, 2011, s. 26). 
Den kvalitativa metoden kan oftare kopplas ihop med ett induktivt synsätt, samt att 
forskaren strävar efter att uppfatta hur individerna tolkar sin sociala verklighet. Då detta 
är kännetecknande för den kvalitativa metoden, visar detta att den kvalitativa metoden 
inte är lämplig i denna studie, då frågeställningarna i denna studie är utformade på så sätt 
att datan bör kvantifieras.  
 
Inom den kvantitativa forskningsgrenen finns ett antal olika tillvägagångssätt. Den 
metoden som används i denna studie är kvantitativ innehållsanalys. Bryman & Bell 
(2011, s. 289) beskriver kvantitativ innehållsanalys som en metod där texter och 
dokument analyseras och där forskaren strävar efter att kvantifiera innehållet i dessa 
utifrån specifika kategorier som forskaren utarbetat i förväg. Texterna ska kvantifieras på 
ett systematiskt och replikerbart sätt. I denna studie passar detta tillvägagångssätt väl in. 
Utifrån den teoretiska bakgrunden har tre olika huvudkategorier utarbetats, vilka är miljö, 
etisk och social. Inom dessa kategorier har specifika ord valts ut, vilka är de som kommer 
att kvantifieras i denna studie. Dessa ord syftar till att visa om företagen i studien har ökat 
mängden rapportering kring hållbarhetsfrågor. I en studie gjord av Dade & Hassenzahl 
(2013) undersöktes hållbarhetsrapporteringen på webbsidor från ”institutioner för högre 
utbildning” i USA. I denna studie användes innehållsanalys som metod och Dade & 
Hassenzahl (2013) redogör för att metoden att använda innehållsanalys möjliggör för en 
kvantitativ utvärdering av hållbarhetsrapportering, vilket bidrar till att generaliserbara 
slutsatser kan dras inom ämnet.   
 
3.6 Perspektiv 
Denna studie utgår från ett företagsperspektiv med fokus på årsredovisningar samt 
hållbarhetsrapporter. Detta betyder att studiens utgångspunkt har varit att utifrån 
företagens årsredovisningar samt hållbarhetsrapporter försöka mäta om mängden 
hållbarhetsredovisning som företagen publicerar skiljer sig åt, utifrån variablerna 
bransch, företagsstorlek samt en tidsaspekt mellan åren 2015 och 2017, då den nya lagen 
trätt i kraft. Detta betyder att hållbarhetsinformation som företagen publicerat på 
exempelvis sina hemsidor eller andra ställen, inte tas med i beaktning. Då studien utgår 
från ett företagsperspektiv hjälper det oss att besvara studiens frågeställningar, huruvida 
den av företagen redovisade mängden skiljer sig åt.  
 
3.7 Litteratursökning 
Enligt Bryman & Bell (2012, s. 92) ger en grundlig litteraturgenomgång av tidigare 
forskning och litteratur inom ämnet ett flertal fördelar. Det ger bland annat författaren 
kunskap om vad som redan är känt inom ämnet, vilka teorier som är relevanta och 
användbara för forskningsområdet samt vilka forskningsfrågor inom ämnet som 
fortfarande är obesvarade. För att söka litteratur till denna uppsats har författarna utgått 
från Umeå Universitetsbibliotek. Vi har dels funnit vetenskapliga artiklar men även 
böcker inom vårt valda ämnesområde samt vetenskapliga metodböcker.  
 
För att finna litteratur har vi använt oss utav specifika sökord relaterade till ämnet. De 
mest frekvent använda sökorden har varit: sustainability, sustainability report, corporate 
social responsibility, legitimacy theory, stakeholder theory, institutional theory, 
hållbarhet, hållbarhetsredovisning. Dessa sökord gjorde att vi fann mycket användbar 
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litteratur till vår uppsats, främst vetenskapliga artiklar, men även en del böcker. Vi har 
sökt i bibliotekets egna databas, men även i databaser för vetenskapliga artiklar som vi 
haft tillgång till via Umeå Universitetsbibliotek. De mest använda databaserna har varit 
Business Source Premier samt Academic Search Elite.  
 
Genom litteratursökningen har vi fått en bredare förståelse för ämnet. Många av de 
artiklar och den litteratur som vi fann har hjälpt oss att bygga upp vår uppsats, genom att 
vi använt dem för att referera till i texten, men utöver de refererade artiklarna har vi läst 
ett antal andra vetenskapliga artiklar som bidragit till att bredda vår kunskap inom ämnet. 
Litteratursökningen började med ett brett spektrum som smalnades av allt eftersom, då vi 
fick mer kunskap inom ämnet vilket gjorde att det blev lättare för oss att avgöra vad som 
var relevant information för vår undersökning. 
 
3.8 Källkritik 
Källkritik är en viktig del när man genomför en studie, det ger en styrka till studien och 
visar på att relevanta källor har använts. Därför har vi lagt stor vikt vid att kritiskt granska 
våra källor. Vid val av vetenskapliga artiklar har vi som tidigare nämnt använt oss utav 
av akademiska databaser och strävat efter att hitta artiklar som ligger nära i tiden, 
välciterade och de som är granskade, så kallat peer-review. Vi har även i första hand utgått 
från primärkällan för att minska risken att sprida misstolkad information. Studier gjorda 
av studenter eller som inte uppfyllde våra krav har inte tagits med i studien.  
 
Den fakta vi publicerat kommer från erkända organisationer såsom regeringen, GRI och 
naturvårdsverket. Detta för att ge en objektiv information och de klassas generellt som 
pålitliga källor vilket därför anses vara legitima att använda.  
 
Vid val av böcker har vi även där strävat efter att finna böcker som ligger nära i tid, den 
senaste upplagan som varit tillgänglig och böcker som behandlar vårt ämne. 
Metodböckerna som främst har använts i studien, Business research method av Alan 
Bryman och Emma Bell (2011) och Business Research a practical guide for 
undergraduate and postgradate students av Jill Collis och Roger Hussey (2014) används 
som kurslitteratur vilket gör att de kan anses som en pålitlig källa. 
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4. Praktisk metod 
 

Detta kapitel innehåller studiens praktiska metoder för att samla in och analysera 
studiens empiriska data. Kapitlet inleds med en beskrivning av hur studiens 
datainsamlingsmetod och databearbetning går till. Vidare presenteras studiens urval och 
kapitlet avslutas med en genomgång av studiens sanningskriterier. 

 
 
4.1 Datainsamlingsmetod 
Kvantitativ innehållsanalys kan man enligt Beck et al. (2010, refererad i Collis & Hussey 
2014, s. 166) utföra på två olika sätt, mekanisk och tolkande. Det mekaniska sättet 
fokuserar på att mäta frekvensen av ord eller meningar, vilket är den metoden vi använder, 
medan det tolkande sättet fokuserar på den underliggande betydelsen av den texten man 
undersöker. Risken med metoden vi använder är att man kan missa en stor mängd data på 
grund av valen av ord (Collis & Hussey, 2014, s. 168). För att motverka denna risk har vi 
utgått från tre olika källor vid val av ord, tidigare forskning av Tagesson et al. (2009), 
GRI samt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Det är även viktigt att bestämma om 
man ska ta med figurer, tabeller och bilder, vilket vi beslutade att göra. Fördelen med 
denna metod är att man kan undersöka samma rapporter flera gånger och man kan lägga 
ner mer tid på sin analys till skillnad från till exempel intervjuer där man har en begränsad 
tid med respondenten. 
 
Valen av ordet utgick främst i från lagtexten då denna beskriver övergripande vad som 
företagen ska rapportera om där den nämner bland annat miljö, korruption och mänskliga 
rättigheter. Utöver lagtexten var GRI en viktig inspirationskälla, GRI är som tidigare 
nämnt ett ramverk för hållbarhetsredovisning och gav oss därmed en överblick över vad 
som bör nämnas i en rapport som till exempel “energi”, “utsläpp” och “anställning”. Den 
tidigare forskningen av Tagesson et al. (2009) gav oss mest ett riktmärke på vilka sorts 
ord som bör vara med vid en kvantitativ innehållsanalys av hållbarhetsrapporter. Dock 
var forskningen av Tagesson et al. (2009) och informationen från GRI på engelska medan 
våra ord är på svenska och därmed kan det ge skillnader i resultat jämfört med tidigare 
forskning. Då vi undersöker svenska företag så anser vi att svenska ord lämpar sig bäst 
för denna studie. Då lagen och GRI har varit de främsta källorna har vi strävat efter att 
inte lägga in några egna värderingar eller åsikter vid valen av ord. Utifrån detta har vi 
skapat en ordlista med 17 ord fördelade under huvudrubrikerna “miljö”, “etik” och 
“social”. Studiens ordlista kan ses i tabell 1.  
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Tabell 1. Valda ord till innehållsanalysen. 

Ordlista            

Miljö 
Energi 
Hållbar utveckling 
Utsläpp 
Avfall 
Transport 
Återvinna/Återvinning 
Miljö 
 

Etik 
Diskriminering 
Korruption 
Mänskliga rättigheter 
Uppförandekod 
Affärsetik 

Social 
Anställning 
Hälsa 
Mångfald 
Jämställdhet 
Kollektivavtal 

 
Genomförandet av datainsamlingen gick till genom PDF-läsarens inbyggda sökfunktion 
som man kommer åt genom att klicka ctrl + F. För varje gång företaget nämnde det sökta 
ordet erhöll de 1 poäng. Genom att söka på våra ord med denna metoden fick vi snabbt 
resultat över hur många gånger ordet förekom i deras rapport och det underlättade även 
att se om ordet handlade om något annat, till exempel ekonomi. Resultatet 
dokumenterades och sparades sedan ner till ett Excel-ark som användes till det empiriska 
resultatet.  
 
4.2 Databearbetning 
Databearbetningen genomförs med hjälp av det sammanställda resultatet av 
innehållsanalysen och statistikprogrammet Minitab. Med hjälp av Minitab genomför vi 
två huvudsakliga test, T-test och multipel regressionsanalys. För att testa våra hypoteser 
använder vi Two Sample T-test med antagandet om olika varianser i samtliga tester. 
Collis & Hussey (2014, s. 264) förklarar att T-test används när man har två individuella 
variabler för att mäta om det finns något samband mellan variablerna och där 
nollhypotesen representerar att det inte finns något samband mellan variablerna. I Two 
Sample T-test jämförs medelvärdet mellan två olika grupper. Utifrån vald signifikansnivå 
beslutas det om nollhypotesen ska förkastas eller inte (Collis & Hussey, 2014, s. 264). De 
variablerna som ingår i denna studie är den beroende variabeln hållbarhetsredovisning 
som ställs mot förklaringsvariablerna storlek, bransch och tid.  
 
Hållbarhetsredovisning 

I denna studie är den beroende variabeln ”hållbarhetsredovisning”. Denna variabel är 
kvantitativ och består av den totalpoäng företagen uppnått vid utförandet av 
innehållsanalysen då de utvalda orden summerades. Denna variabel kan sedan delas upp 
i tre olika underkategorier, vilka är ”miljö”, ”etik” och ”socialt” för att ytterligare t-tester 
ska kunna utföras. 

Storlek 

I våran studie värderas företagens storlek efter börsvärde. Storlek är en variabel som ofta 
mäts i denna typ av undersökning (Dienes et al., 2016; Gamerschlag et al., 2010; 
Tagesson et al., 2009) och som överlag har en positiv påverkan på mängden. 
Bedömningen av storleken är utifrån Nasdaq Stockholms kategorisering där företagen är 
uppdelade i Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Small Cap-företagen har som tidigare 
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nämnts ett börsvärde under 150 miljoner euro och Large Cap-företagen har ett börsvärde 
på över en miljard euro. I denna studie undersöker vi endast skillnaden mellan Large Cap 
och Small Cap-företag och därmed är Mid Cap-företagen inte inräknade. 

Bransch 

Den andra förklaringsvariabeln är bransch och har valts på grund av att tidigare forskning 
fått ett intressant resultat med denna variabel (Gamerschlag et al., 2010; Tagesson et al., 
2009; Meek et al., 1995). Bransch har fördelats inom två kategorier, industriföretag och 
övriga företag. Denna indelning är som variabeln storlek kategoriserad utifrån Nasdaq 
Stockholm. I och med att urvalet i den övriga kategorin innefattar en mängd olika 
branscher kan man endast testa om industribranschen skiljer sig från övriga branscher. 

Tid 

Den sista och mest intressanta variabeln för denna studie är tid. Det är utifrån denna vi 
undersöker vilken effekt lagändringen har haft på företagen i studien i avseendet mängd. 
Även tid är en vanlig variabel att ha med vid denna typ av undersökning (Ioannou & 
Serafeim., 2017; Brun & Thornam., 2013). I denna studie innebär förklaringsvariabeln 
tid, åren innan och efter införandet av lagen. Detta representeras av år 2015 och 2017. År 
2015 fanns det inget krav på att företagen i denna studie skulle hållbarhetsredovisa medan 
rapporterna från år 2017 innefattar kravet.   
 
Utöver Two Sample T-test genomförs det en multipel regressionsanalys för att mäta om 
det finns ett samband mellan den beroende variabeln hållbarhetsredovisning och de 
oberoende variablerna tid, storlek och bransch. Då variablerna i denna studie är 
kvalitativa variabler, görs de om till dummyvariabler. En dummyvariabel är en variabel 
som enbart kan anta två värden, 0 eller 1 (De Veaux et al., 2011, s. 815). I den multipla 
regressionsanalysen har årtalet 2017, Large Cap samt industri antagit siffran 0. Resultatet 
kommer visa hur mycket av vår beroende variabel, hållbarhetsredovisning, som kan 
förklaras av våra oberoende variabler storlek, bransch och tid. Den multipla 
regressionsanalysen genomförs som ett komplement till t-testerna för att 
regressionsanalysen ger en övergripande bild av variablernas påverkan i kombination 
med varandra på mängden hållbarhetsredovisning.  Studiens multipla 
regressionsekvation ser ut som följande: 
 
Hållbarhetsredovisning = α + ß1Tidi + ß2 Storleki + ß3 Branschi + εi 
 
4.3 Urval 
I denna studie undersöks om skillnader föreligger i mängden hållbarhetsredovisning 
mellan företag listade på Nasdaq Stockholm. Studien syftar till att undersöka om 
företagen som är listade som ”Industriföretag” skiljer sig från övriga företag, om det finns 
en skillnad mellan företag listade under Large Cap och Small Cap samt om det finns en 
skillnad mellan åren 2015 och 2017. Av de företag som finns listade på Nasdaq 
Stockholm har ett slumpmässigt urval gjorts. Men för att ingå i denna urvalsram krävs 
det att företagen uppfyller de storlekskrav som erfordras av den nya lagen, samt att 
företagen har kalenderår som räkenskapsår och att företagen hittills hunnit publicera sin 
årsredovisning/hållbarhetsrapport. På Nasdaq Stockholm inom segmenten Large Cap och 
Small Cap finns 52 företag listade inom industribranschen. Utifrån detta har ett 
slumpmässigt urval gjorts, vilket resulterat i att totalt 20 industriföretag valts ut för att 
delta i undersökningen. Tio av dessa finns inom segmentet Large Cap och tio av dessa 
finns inom segmentet Small Cap. Från de övriga branscherna har ett liknande 
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slumpmässigt urval gjorts, där totalt 20 företag valts ut, varav tio är ifrån Large Cap och 
tio ifrån Small Cap. Studien består således av totalt 40 företag, vars 
årsredovisning/hållbarhetsrapport granskats för år 2015 samt år 2017. Detta betyder att 
totalt 80 observationer genomförts.  
 
4.4 Sanningskriterier 
Inom forskning finns olika kriterier för att bedöma undersökningens kvalitet. Bryman & 
Bell (2011, s. 41) redogör för att några av de vanligast förekommande kriterierna inom 
företagsekonomisk forskning är reliabilitet, validitet och replikerbarhet. 
 
4.4.1 Reliabilitet 
Enligt Bryman & Bell (2011, s. 157) går reliabilitet ut på att mäta om det resultat som 
man uppnått i studien är möjligt att nå igen, genom en likadan undersökning. Det syftar 
alltså till att undersöka om resultatet påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga faktorer. 
Reliabiliteten vill mäta överensstämmelsen och pålitligheten i det man undersökt. 
Begreppet kan vidare delas upp i mindre delar, vilka är stabilitet, intern reliabilitet samt 
interbedömarreliabilitet.  
 
Bryman & Bell (2011, s. 157) beskriver att stabilitet syftar till att mäta om samma resultat 
kan fås igen om man genomför samma undersökning igen på samma urval, vid ett senare 
tillfälle. I denna studie ses faktorn stabilitet som reliabel. En teknisk ordräkningsfunktion 
har använts för att räkna orden i innehållsanalysen, vilket minskar risken för fel orsakade 
av den mänskliga faktorn, vilket medför att samma resultat borde uppnås om studien 
upprepades på samma urval.  
 
Vidare beskriver Bryman & Bell (2012, s. 158) att intern reliabilitet rör mått med flera 
indikatorer. I undersökningar där varje respondents svar ska summeras för att bilda en 
totalpoäng, eller där en skala eller ett index används, finns det en risk att den interna 
reliabiliteten är låg, vilket innebär att indikatorerna eller skalan inte är relaterade till 
samma värde för de olika respondenterna. Om detta är fallet saknar de inre 
överensstämmelse (Bryman & Bell, 2011, s. 158). För att undvika detta i vår studie har 
vi använt en checklista med ord som skulle kontrolleras, samt noga diskuterat vilka 
problem som skulle kunna uppstå i datainsamlingen och hur vi skulle hantera dessa 
problem, för att förstärka den interna reliabiliteten i studien och säkerställa att orden 
räknades utifrån samma grunder.  
 
Interbedömarreliabilitet handlar om subjektiva bedömningar i undersökningen. Bryman 
& Bell (2011, s. 158) beskriver att detta kan uppstå i innehållsanalyser då olika inslag 
eller öppna frågor ska kategoriseras, samt när det finns flera observatörer inblandade i 
studien. Fördelen i denna studie är att det enbart är två observatörer som utfört 
datainsamlingen samt att det funnits en checklista med ord att utgå ifrån. Det har funnits 
situationer i datainsamlingen som varit öppna för subjektiva tolkningar av ord, till 
exempel nämnandet av ordet ”återvinna” som dels nämnts i miljösammanhang men även 
i redovisningssammanhang av ekonomiska tillgångar. Då studien ämnar undersöka 
hållbar utveckling inom miljö, etik och sociala sammanhang hade det varit missvisande 
att räkna med ordet de gånger det nämndes inom redovisningstekniska sammanhang. 
Detta planerade vi för innan datan samlades in, och bestämde en gemensam utgångspunkt 
för hur dessa ord skulle kalkyleras vid insamlandet.  
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4.4.2 Validitet 
Bryman & Bell (2011, s. 159) redogör för att begreppet validitet syftar till att undersöka 
hur ett begrepp mäter just det som begreppet är avsett att mäta. Till exempel, mäter ett 
IQ-test verkligen intelligensnivån hos en människa? Enligt Lawrence (2011, s. 211) är 
validitet svårare att mäta än reliabilitet. Vi kan inte vara helt säkra angående validiteten 
hos en mätning, men vi kan i alla fall säga att vissa mätningar är mer valida än andra.  
 
Enligt Bryman & Bell (2011, s. 160) kan begreppet validitet delas upp i flera 
undergrupper. En av dem är ”begreppsvaliditet”. Bryman & Bell (2011, s. 160) förklarar 
att begreppsvaliditet innebär att forskaren deducerar hypoteser från teorier som är 
relevanta i sammanhanget. I denna studie har hypoteser deducerats utifrån teorier och 
tidigare forskning som visat att det finns ett samband mellan företags 
hållbarhetsredovisning och deras storlek samt branschtillhörighet. Att tidigare forskning 
påvisat att dessa samband föreligger stärker begreppsvaliditeten i denna studie.  
 
Bryman & Bell (2011, s. 160) redogör även för att ytvaliditet är en annan del av begreppet 
validitet. Med ytvaliditet menas att forskaren strävar efter att innehållet i det aktuella 
begreppet ska mäta det som det avser att mäta. I denna studie kan det kopplas ihop med 
de ord som innehållsanalysen grundas på, och huruvida de verkligen mäter om mängden 
hållbarhetsredovisning har ökat. Orden är utvalda utifrån en vetenskaplig artikel 
(Tagesson et al., 2009), där forskarna undersökt liknande frågeställningar, lagtexten, samt 
utifrån en checklista utarbetad av GRI. Detta stärker denna studies ytvaliditet, då man 
enligt Bryman & Bell (2011, s. 160) kan förstärka en studies ytvaliditet genom att 
kontrollera med kunniga personer inom området om måttet verkar undersöka det begrepp 
som man avser att undersöka. Ett problem i studien kan dock vara att orden kategoriserats 
utifrån tre olika kategorier, vilka är “miljö”, “etisk” och “social”. Vissa av orden hör inte 
enbart till en kategori, såsom till exempel ”hållbar utveckling” som inte enbart är 
beskrivande för kategorin ”miljö”. Detta får effekten att det i detta sammanhang kan öka 
mängden redovisat material inom kategorin ”miljö”, även om det redovisade materialet 
egentligen tillhör en annan kategori. Därför kan fördelningen av redovisningen inom 
kategorierna vara en aning snedfördelad, men totalt sett över företagens 
hållbarhetsrapportering bör de utvalda orden kunna ge en rättvisande bild.  
 
4.4.3 Replikerbarhet 
Begreppet replikerbarhet beskriver enligt Bryman & Bell (2011, s. 165) möjligheten att 
återskapa en likadan studie på nytt och erhålla samma resultat. Detta kan göras för att 
kontrollera så att resultaten som forskningen kommit fram till verkligen stämmer utifrån 
underlaget. Bryman & Bell (2011, s. 165) menar vidare att resultaten från en studie bör 
vara opåverkade av forskarens värderingar och subjektivitet, och för att kontrollera detta 
kan en studie replikeras. Studien ska då genomföras på nytt och samma resultat ska 
uppnås, om studien är replikerbar och samma resultat fås, ökar studiens validitet. För att 
det ska vara möjligt att återskapa en studie krävs det bland annat att forskarna noggrant 
beskrivit sitt tillvägagångssätt i undersökningen. Möjligheten att replikera denna studie 
är hög. Tillvägagångssättet samt metoden är väl beskrivna, samt vilka företags 
årsredovisningar som blivit undersökta. Även vilka ord som undersökts i 
innehållsanalysen redovisas. Detta bidrar till att öka möjligheterna att replikera studien. 
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5. Resultat 
 

I kommande kapitel presenteras det empiriska resultatet av studien. Kapitlet inleds med 
sammanfattande statistik utifrån den kvantitativa innehållsanalysen och leder sedan fram 
till den hypotestestande statistiken. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och följs 
därefter av en diskussion av resultatet i kapitel 6. 

 
 
5.1 Övergripande statistik 
I studien deltar 40 olika företag som är slumpmässigt utvalda utifrån industribranschen 
och de övriga branscherna på Nasdaq Stockholm. Utifrån deras årsredovisningar och 
externa hållbarhetsrapporter har vi utfört en innehållsanalys med hjälp av 17 stycken ord. 
Resultatet av detta blev att samtliga företag nämnde minst något av orden både 2015 och 
2017. Det som skiljer sig i resultatet är dock fördelningen mellan huvudrubrikerna. Under 
2015 var det totalt 9 företag som inte nämnde någonting om de etiska orden och ett företag 
som inte nämnde någonting om de sociala orden medan under 2017 fick samtliga företag 
poäng i alla tre kategorier. Det företag som var allra bäst på att hållbarhetsrapportera sett 
över båda åren var Volvo med 628 poäng år 2015 och 559 poäng år 2017. Lägst resultat 
hade Tradedoubler som endast samlade ihop 4 respektive 33 poäng. Fördelningen av 
poängen kan ses i Figur 1 och Figur 2, siffrorna på x-axeln representerar ett företag och 
dessa finns numrerade i Bilaga 1 och Bilaga 2.  
 

 
Figur 1. Total poäng Large Cap. 
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Figur 2. Total poäng Small Cap. 

Utifrån innehållsanalysen kan vi även se att de tre ord som företagen använder mest är 
Miljö, Energi och Utsläpp. Dessa ord ligger i topp både 2015 och 2017. Utmärkande med 
detta är att dessa tre ord ligger inom miljökategorin. Ordet miljö var allra mest frekvent 
och dök upp mer än dubbelt så många gånger än tvåan energi båda åren. De ord som 
användes minst frekvent var Hållbar utveckling, Diskriminering och Affärsetik år 2015, 
där diskriminering och affärsetik ligger under den etiska kategorin. Hållbar utveckling 
ligger i denna studie under miljökategorin men då det är ett sådant brett ord skulle det 
även passa in under de andra kategorierna. Under 2017 var det Kollektivavtal, Hållbar 
utveckling och Återvinna/Återvinning de orden som det rapporterades minst om. 
Kollektivavtal faller under den sociala kategorin medan återvinning/återvinna ligger 
under miljökategorin. 
 
Följande tabeller ger en översikt över resultatet utifrån antal undersökta företag, lägsta 
poäng (Min), högsta poäng (Max), medelvärde, median och standardavvikelse. 
Tabellerna är uppdelade utifrån bransch respektive storlek under 2015 och 2017. 
Rubriken totalt visar lägesmåtten för hela urvalet. 
 
Tabell 2. Beskrivande statistik mellan branscher år 2015. 

2015 Totalt  Industri Övriga 

Observationer 
Min 
Medelvärde 
Median 
Standardavvikelse 
Max 

40 
4 
139 
67 
153 
628 

20 
17 
170 
79 
179 
628 

20 
4 
108 
56 
116 
431 
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Tabell 3. Beskrivande statistik mellan branscher år 2017. 

2017 Totalt Industri Övriga 

Observationer 
Min 
Medelvärde 
Median 
Standardavvikelse 
Max 

40 
31 
219 
152 
171 
605 

20 
31 
254 
193 
176 
605 

20 
33 
184 
131 
162 
511 

 

Inom branscherna kan vi se att det skiljer sig en del, se tabell 2. Industribranschen ligger 
både under 2015 och 2017 med ett högre medelvärde och den högsta maxpoängen. I 
tabellen går det att utläsa att båda branscherna ökar i mängd från 2015 till 2017 och de 
har gjort ungefär lika stor ökning. Utöver detta kan vi utläsa att standardavvikelsen är 
större för industribranschen båda åren vilket innebär en större spridning av poängen hos 
de undersökta industriföretagen än företagen i den övriga kategorin. Inom 
industribranschen finns det företag som rapporterat allra mest båda åren men även det 
företaget som rapporterade minst år 2017.   
 
Tabell 4. Beskrivande statistik mellan storlek år 2015. 

2015 Totalt Small Cap Large Cap 

Observationer 
Min 
Medelvärde 
Median 
Standardavvikelse 
Max 

40 
4 
139 
67 
153 
628 

20 
4 
51 
42 
39 
159 

20 
12 
227 
203 
173 
628 

 
Tabell 5. Beskrivande statistik mellan storlek år 2017. 

2017 Totalt Small Cap Large Cap 

Observationer 
Min 
Medelvärde 
Median 
Standardavvikelse 
Max 

40 
31 
219 
152 
171 
605 

20 
31 
110 
84 
69 
281 

20 
76 
328 
345 
174 
605 

 
Jämför man skillnaden i mängden hållbarhetsredovisning mellan storleken kan man se en 
tydlig skillnad, se tabell 3. Large Cap-företagen fick i genomsnitt 277 poäng under 2015 
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och 328 poäng under 2017 medan Small Cap låg på 51 poäng under 2015 och 110 poäng 
under 2017. Företagen som ingår i Small Cap rapporterade därmed i genomsnitt cirka 4 
gånger mindre än vad företagen i Large Cap gjorde under 2015. Under 2017 ökade Small 
Cap mängden en aning men rapporterade ändå tre gånger mindre än vad Large Cap 
företagen gjorde. Båda åren ligger Small Cap under det totala medelvärdet och hade båda 
åren den lägsta poängen. Utifrån standardavvikelsen ser vi att spridningen hos Small Cap 
företagen är markant mindre jämfört med Large Cap-företagen. Utöver detta kan vi utläsa 
en ökning i mängd för både Small Cap och Large Cap mellan åren, dock ser vi en 
minskning av den högsta poängen från 2015 till år 2017. 
 
5.2 Hypotesprövning 
5.2.1 Tid 
Hypotes 1: Det finns en positiv relation mellan lagändringen och mängden 
hållbarhetsredovisning.  
 
Denna studies första hypotes undersöker om lagändringen gällande 
hållbarhetsredovisning har påverkat mängden hållbarhetsredovisning som företagen 
publicerar i sina årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter. För att testa denna hypotes 
användes ett t-test där variablerna ”tid” och ”hållbarhetsredovisning” testades mot 
varandra. T-testet är enkelsidigt och avser att undersöka om företagen efter lagändringen 
redovisar mer hållbarhetsinformation än vad de gjorde innan lagen trädde i kraft. Det t-
test som gjordes för att testa denna hypotes visar att det med 95 % säkerhet går att 
fastställa att det finns en statistisk skillnad att variabeln ”hållbarhetsredovisning” har ökat 
då variabeln ”tid” ökade från 2015 till 2017. Detta innebär att det finns en positiv relation 
mellan de år då lagändringen ägt rum och mängden hållbarhetsredovisningen som de 
undersökta företagen ger ut i sina årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter. 
 
Tabell 6. Resultat av T-test med variablerna "tid" och "hållbarhetsrapportering". 

  2015 2017 Skillnad P-värde 

Totalt hållbarhetsredovisning 139 219 -80 0,015 

Miljö 97 139 -42 0,065 

Etik 17 41 -24 0,000 

Social 25 39 -14 0,005 

 

För att hitta ytterligare information som rör denna frågeställning gjordes ytterligare t-test, 
där det undersöktes om mängden hållbarhetsredovisningen inom någon av de olika 
kategorierna ”miljö”, ”etik” eller ”socialt” hade ökat från år 2015 till 2017. 

Ett enkelsidigt t-test undersökte om det fanns en positiv relation mellan lagändringen och 
mängden redovisad hållbarhetsinformation inom området ”miljö”. Testet gav ett svar som 
leder till slutsatsen att det med 90 % säkerhet finns en statistisk skillnad mellan att 



 

 31 

mängden hållbarhetsinformation rörande miljöfrågor ökade från år 2015 till år 2017 i 
företagens årsredovisningar eller hållbarhetsredovisningar.  
 
För att undersöka om mängden hållbarhetsinformation inom kategorin ”etik” hade ökat 
sedan lagen trädde i kraft, gjordes ytterligare ett enkelsidigt t-test. Testet visade ett p-
värde på 0,000, vilket leder till slutsatsen att det finns ett statistisk säkerställt samband att 
mängden hållbarhetsinformation inom kategorin ”etik” har ökat mellan åren 2015 till 
2017.  
 
Slutligen gjordes ett enkelsidigt t-test för att undersöka om mängden 
hållbarhetsinformation inom kategorin ”socialt” hade ökat till följd av lagändringen. 
Resultatet från testet visade att det med 99 % säkerhet går att säkerställa att det finns en 
statistisk skillnad i ökningen i mängden hållbarhetsinformation inom kategorin ”socialt” 
och i en förändring från år 2015 till år 2017. 
 
5.2.2 Storlek 
Hypotes 2: Det finns en positiv relation mellan storleken (börsvärde) och mängd 
hållbarhetsredovisning.  
 
Den andra hypotesen i denna studie undersöker om det finns en positiv relation mellan 
storleken på företagen och mängden hållbarhetsinformation i årsredovisningen alternativt 
hållbarhetsrapporten som företagen ger ut. De variabler som används i t-testet är variabeln 
”storlek”, antingen Large Cap eller Small Cap, samt variabeln ”hållbarhetsredovisning”, 
vilket står för antalet ord i hållbarhetsredovisningen. Ett enkelsidigt t-test visar att det 
finns en tydlig skillnad mellan små och stora företag, då testresultatet ger ett p-värde på 
0,000. Det är statistiskt säkerställt att Large Cap-företag redovisar en större mängd 
hållbarhetsinformation i sina årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter jämfört med 
Small Cap-företag.  
 
Tabell 7. Resultat av T-test med variablerna “storlek” och “hållbarhetsredovisning”. 

  Small Cap Large Cap Skillnad P-värde 

Totalt hållbarhetsredovisning 81 277 -196 0,000 

Miljö 53 184 -131 0,000 

Etik 12 46 -34 0,000 

Social 16 47 -31 0,000 

 

Ytterligare tester gjordes relaterade till frågeställningen om företagens storlek är relaterat 
till mängden hållbarhetsinformation som företagen ger ut i sina hållbarhetsredovisningar. 
Ett enkelsidigt t-test gjordes för att undersöka om Large Cap-företag hållbarhetsredovisar 
mer inom kategorin ”miljö” än vad Small Cap-företag gör. Detta test gav ett p-värde på 
0,000, vilket indikerar att det finns en statistisk säkerställd skillnad att Large Cap-företag 
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redovisar mer hållbarhetsinformation inom kategorin ”miljö” än vad Small Cap-företag 
gör.  
 
Ett test gjordes för att testa om Large Cap-företag redovisar mer inom kategorin ”etik” än 
vad Small Cap-företag gör. Detta enkelsidiga t-test visar att en tydlig skillnad föreligger 
då testets p-värde är 0,000. Slutsatsen blir därför att det finns en statistisk säkerställd 
skillnad att Large Cap-företag redovisar mer hållbarhetsinformation inom kategorin 
”etik” än vad Small Cap-företag gör.  
 
Ett sista t-test rörande frågeställningen om samband mellan företagens storlek samt 
mängden hållbarhetsredovisningen gjordes. Det som testades i detta enkelsidiga t-test var 
om Large Cap-företag hållbarhetsredovisar mer inom kategorin ”socialt” än vad Small 
Cap-företag gör. Resultatet på detta t-test resulterade även det i ett p-värde på 0,000, 
vilket leder till slutsatsen att Large Cap-företag hållbarhetsredovisar mer inom kategorin 
”socialt” än vad Small Cap-företag gör. 
 
5.2.3 Bransch 
Hypotes 3: Det finns en positiv relation mellan industribranschen och mängd 
hållbarhetsredovisning.  
 
Den tredje frågeställningen i denna studie undersöker om det finns en skillnad mellan 
vilken bransch ett företag verkar inom samt mängden hållbarhetsredovisning de 
publicerar i sin årsredovisning alternativt hållbarhetsrapport. De variabler som testas är 
”bransch”, som består av de två olika kategorierna ”industri” samt ”övriga”, och den 
andra variabeln vilken är ”hållbarhetsredovisning”. Ett enkelsidigt t-test har genomförts 
för att undersöka hypotesen om industriföretag redovisar en större mängd 
hållbarhetsinformation än vad företag inom övriga branscher gör. Resultatet för detta test 
ger att det finns statistiskt stöd med 95 % säkerhet att industriföretag redovisar en större 
mängd hållbarhetsinformation i sina årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter i 
jämförelse med företag inom övriga branscher. 
 
Tabell 8. Resultat av T-test med variablerna “bransch” och “hållbarhetsredovisning”. 

  Övriga Industri Skillnad P-värde 

Totalt hållbarhetsredovisning 146 212 -66 0,037 

Miljö 90 146 -56 0,020 

Etik 26 32 -6 0,373 

Social 30 34 -4 0,460 

  

För att undersöka denna skillnad ytterligare gjordes fler t-tester där underkategorierna i 
hållbarhetsrapportering i denna studie undersöktes i förhållande till branschtillhörigheten. 
Ett enkelsidigt t-test gjordes för att undersöka om industriföretag redovisar mer inom 
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kategorin ”miljö” än vad övriga företag gör. Detta test gav ett p-värde på 0,020, vilket 
innebär att det med 95 % säkerhet statistiskt går att säkerställa att industriföretag i 
genomsnitt redovisar mer än övriga företag gällande miljöfrågor.  
 
Ett dubbelsidigt t-test gjordes för att undersöka om det finns någon skillnad mellan 
industriföretag och övriga företag gällande mängden rapportering om ”etik”. Detta test 
gav ett högt p-värde på 0,373 vilket gör att ingen slutsats dras om att det finns en skillnad 
mellan industriföretags samt övriga företags hållbarhetsrapportering inom området 
”etik”.  
 
Slutligen gjordes ett dubbelsidigt t-test för att undersöka om det finns någon skillnad i 
mängden redovisad information inom kategorin ”socialt” mellan industriföretag och 
övriga företag. Testet visade ett p-värde på 0,460, vilket gör att ingen statistisk säkerställd 
slutsats dras om att det finns en skillnad mellan industriföretag och övriga företag 
gällande hållbarhetsrapportering inom kategorin ”socialt”. 
 
5.3 Multipel regressionsanalys 
I regressionsanalysen har förhållandet mellan den beroende variabeln 
”hållbarhetsredovisning” studerats i förhållanden till de förklarande variablerna ”tid”, 
”storlek” och ”bransch”. Modellen förstärker de tidigare resultaten som t-testen givit. Alla 
de förklarande variablerna är signifikanta på 5 % - signifikansnivå, vilket innebär att det 
med 95 % säkerhet finns ett samband mellan dessa variabler och mängden 
hållbarhetsredovisningen som företagen publicerar i sina hållbarhetsrapporter eller 
årsredovisningar.  
 
Modellen, bestående av tre förklarande variabler, ger en förklaringsgrad (R-sq) på 45,53 
%, vilket innebar att variationen i mängden hållbarhetsredovisning utgiven av företag till 
45,53 % kan förklaras av de tre variablerna ”tid”, ”storlek” och ”bransch”. Nedan följer 
en summering av modellen där siffran inom parentesen anger p-värdet.  
 
Tabell 9. Resultat av den multipla regressionsanalysen. 

  Total hållbarhetsredovisning 

Årtal, 2015 -80,3 (0,005) 

Storlek, Small Cap -196,5 (0,000) 

Bransch, Övriga -66,1 (0,020) 

Observationer 80 

R-sq 45,53% 

Adj. R-sq 43,39% 
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5.4 Sammanfattning 
Utifrån de gjorda t-testerna samt den multipla regressionsanalysen kan det konstateras att 
de tre variablerna ”tid”, ”storlek” och ”bransch” har ett samband med variabeln 
”hållbarhetsredovisning”. Gällande variabeln ”tid” visar sambandet att mängden 
hållbarhetsinformation i årsredovisningar och hållbarhetsrapporter som släppts för år 
2017 innehåller en större mängd hållbarhetsinformation än de rapporter som släppts för 
år 2015. Gällande variabeln ”storlek” ligger skillnaden i att företag som är listade som 
Large Cap-företag hållbarhetsredovisar en större mängd hållbarhetsinformation än de 
företag som är listade som Small Cap-företag. Angående variabeln ”bransch” finns 
skillnaden i att industriföretag redovisar mer hållbarhetsinformation än övriga företag.  
 
Gällande ”tid” syns en tydlig skillnad inom kategorierna ”etik” samt ”socialt”, där 
mängden redovisad information ökat, vilket kan säkerställas med en signifikansnivå på 1 
%. Även rapportering inom kategorin “miljö” har ökat, men detta kan fastställas till en 
nivå med 90 % säkerhet. Ser man i ett storleksperspektiv kan det konstateras att alla de 
tre kategorierna ”miljö”, ”etik” och ”socialt” visar ett p-värde på 0,000 när man 
undersöker om Large Cap-företag redovisar mer inom dessa områden än vad Small Cap-
företag gör. Detta tyder på ett tydligt samband mellan storlek och mängd redovisad 
hållbarhetsinformation inom alla tre underkategorier. Angående ”bransch” finns en 
statistiskt säkerställd skillnad gällande om industriföretag redovisar mer miljöinformation 
än övriga företag. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad att mängden 
hållbarhetsredovisning skiljer sig mellan industriföretag och övriga företag när det gäller 
kategorierna ”etik” och ”socialt”. 
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6. Analys 
 

I detta kapitel analyseras resultatet från föregående kapitel i relation till den tidigare 
forskning och de teorier som tagits upp tidigare i studien. Kapitlet är uppdelat utifrån 
variabel och mynnar ut till det avslutande kapitlet om studiens slutsatser. 

 
 
6.1 Tid 
Vårat huvudsakliga syfte med denna rapport var att undersöka hur det nya lagkravet på 
hållbarhetsredovisning har påverkat företagen på Nasdaq Stockholm. För att göra detta 
undersökte vi mängden hållbarhetsredovisning året innan lagförslaget, 2015, och året då 
lagförslaget trätt ikraft, 2017. Resultatet från våra t-tester och regressionsanalysen visade 
att tid är en påverkande faktor till att mängden har ökat utifrån en signifikansnivå på 5%. 
Gällande vilken kategori som företagen rapporterar om kan vi säga med 90% säkerhet att 
frågor angående miljö har ökat medan kategorierna etik och social har vi en säkerhet på 
99%. Utifrån vårat resultat kan vi inte med säkerhet fastställa att det är på grund av lagen 
som ökningen har skett, utan ökningen kan bero på grund av andra anledningar men vi 
kan fastställa att det har skett en ökning mellan åren och därför kan hypotes 1 bekräftas. 
  
Enligt Brun & Thornam (2013, s. 118) som undersökte hållbarhetsredovisning i nordiska 
länder kan en anledning till att mängden hållbarhetsredovisning ökade vara på grund av 
krav och vägledning från regeringen. Forskningen av Ioannou & Serafeim (2017) stöttar 
detta påstående då de undersökte vilka konsekvenser lagkrav har haft på 
hållbarhetsrapporteringen. Även deras resultat visade en ökning av information. Strand 
et al. (2015) hävdade att skandinaviska företag är ledande inom hållbar utveckling på 
grund av ett långt samarbete mellan företagen och deras intressenter. Detta stödjer vår 
hypotes och resultat om att lagändringen har en positiv effekt på mängden 
hållbarhetsredovisning och tyder på att laggenomförandet kan vara en påverkande faktor. 
  
Ökningen av hållbarhetsrapportering kan även kopplas till våra tidigare valda teorier. 
Som tidigare nämnt har lagkrav resulterat i att företag har tagit mer ansvar över att driva 
ett hållbart företagande och strävat efter att publicera en trovärdig rapport (Ioannou & 
Serafeim, 2017). Detta kopplas därmed till legitimitetsteorin där målet är enligt Fernando 
& Lawrence (2014) att leva upp till samhällets förväntningar. Om företagen inte lever 
upp till dessa förväntningar finns det en risk att samhället inte kommer låta företaget att 
fortsätta sitt arbete. Dessa förväntningar kan vara både vara formella och informella men 
är oavsett viktiga för att företaget ska få fortsätta verka. Det nya lagkravet kan därmed 
påverka företagen att presentera en utförlig hållbarhetsrapport både för att följa lagen men 
också på grund av att skapa en legitimitet till samhället. Genom att följa dessa formella 
krav går det att dra kopplingar till den institutionella teorin om tvingande isomorfismer. 
Detta uttrycker sig genom att företag blir tvingade att agera i enlighet med regelverk eller 
andra sociala, ekonomiska eller politiska institutioner för att bibehålla sin legitimitet 
(Amran & Haniffa, 2011).  
 
Intressenterna till företagen kan också spela en roll till resultatet, detta genom 
intressentteorin. Fernando & Lawrence (2014) menar att det är viktigt att företagen lever 
upp till de förväntningar som intressenter har på företaget som innefattar att företagen tar 
ansvar för områden som är viktiga för intressenterna. Som tidigare nämnt menar Strand 
et al. (2015) att skandinaviska företag har ett nära arbete med sina intressenter och därför 
kan det vara en anledning till att företagen fortsätter att hållbarhetsrapportera. Genom den 
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ökade mängden av hållbarhetsredovisning kan det ses som ett ansvarstagande från 
företagens håll och samtidigt få en bättre relation med sina intressenter.  
 
Från detta kan vi sammanfatta resultatet till att mängden hållbarhetsrapportering har ökat 
mellan åren 2015 och 2017. Orsaken till varför företagen i denna studie har ökat sin 
mängd kan bero på det nya kravet på hållbarhetsredovisning, vilket tvingar företagen att 
hållbarhetsrapportera, men det kan även bero på att företagen vill bibehålla och stärka sin 
legitimitet inför sina intressenter. Utifrån intressentteorin kan anledningen vara att 
intressenterna har högre förväntningar och krav på företagens hållbarhetsrapporter och 
därför ökar företagen sin information. Utöver detta förklarar Hahn & Kühnen (2013) att 
hållbarhetrapportering medför en rad positiva effekter. Utöver transparens och ett 
hjälpmedel till hållbarhetsprocesser förbättras företagens varumärke, rykte och 
konkurrensstyrka. Även detta kan vara en anledning till att företag lägger mer tid till att 
producera innehållsrika hållbarhetsrapporter.  
 
6.2 Storlek 
Resultatet från empirin visar att storleken på företagen utifrån börsvärde har en positiv 
påverkan på mängden hållbarhetsredovisning. Inom de tre huvudkategorierna “etik”, 
“miljö” och “socialt” fann vi en tydlig skillnad i mängd mellan storlekarna där Large Cap-
företagen rapporterade en större mängd i samtliga kategorier. Denna variabel undersöks 
ofta i liknande studier inom hållbarhetsredovisning och resulterar i de flesta fallen att 
storlek är en påverkande faktor till mängden hållbarhetsredovisning (Dienes et al., 2016; 
Hahn & Kühnen, 2013; Gamerschlag et al., 2010; Tagesson et al., 2009). I studien gjord 
av Tagesson et al. (2009) förklaras det att större företag har fler anställda som kan arbeta 
kring hållbarhetsredovisningen än mindre företag och att stora företag har fler intressenter 
som påverkar i vilken mängd hållbarhetsredovisning företagen bör ge ut. Detta resulterar 
i att mängden hållbarhetsinformation ökar i takt med företagets storlek och stöttas av det 
positiva samband vi fann i denna studie. I forskningen av Hahn & Kuhnen (2013) 
förklarar de att ju mer stora företag syns desto större press får de från media och 
intressenter vilket påverkar redovisningen positivt. Dessutom stärks företagens legitimitet 
mot samhället när företagen väljer att hållbarhetsredovisa enligt Hahn & Kuhnen (2013). 
I våran undersökning genomfördes ett t-test där testresultatet gav ett p-värde på 0,000. 
Därmed är det statistiskt säkerställt att i företag inom Large Cap på Nasdaq Stockholm 
publicerar en större mängd hållbarhetsredovisning än vad företag inom Small Cap på 
Nasdaq Stockholm gör och hypotes 2 kan bekräftas. 
  
Att stora företag rapporterar en större mängd hållbarhetsredovisning än mindre företag 
kan även stärkas och förklaras av intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell 
teori. Då legitimitet anses vara en förklarande faktor till varför stora företag väljer att 
hållbarhetsredovisa enligt tidigare forskning går det även att koppla legitimitetsteorin 
som förklaring till resultatet. Enligt van Zijl et al. (2017) kan hållbarhetsrapportering 
stärka ett företags legitimitet och enligt Fernando & Lawrence (2014) är det viktigt att 
företagen lever upp till samhällets förväntningar för att bibehålla sin legitimitet vilket kan 
vara en orsak till varför stora företag väljer att publicera en större mängd 
hållbarhetsredovisning än mindre företag. Utifrån intressentteorin tar enligt Fernando & 
Lawrence (2014) företagen sitt ansvar gentemot sina intressenter genom att publicera 
hållbarhetsredovisning där sociala och miljömässiga faktorer har en betydande del utöver 
den ekonomiska biten. Eftersom stora företag antas ha fler intressenter bör därför dessa 
företag har mer krav på sig från flera håll och därmed publicerar de en mer omfattande 
hållbarhetsredovisning vilket går att applicera på vårt resultat. Vårt resultat kan även 
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förklaras av institutionell teori där normativ isomorfism är av betydelse för variabeln 
storlek. Amran & Haniffa (2011) menar att hållbarhetsredovisning blir snabbare en 
institutionaliserad aktivitet inom stora företag än inom mindre företag då stora företag har 
en tendens att vilja skapa en legitimitet i högre grad än vad mindre företag har. Detta kan 
vi även se i våran innehållsanalys där de stora företagen hade en större mängd 
hållbarhetsredovisning redan 2015 och kan förklaras av att hållbarhetsrapportering redan 
tidigare har blivit en aktivitet hos Large Cap-företag medan företagen inom Small Cap 
eventuellt har ökat sin mängd på grund av lagändringen. 
  
Udayasankars (2008) forskning visar att små och stora företag tenderar att rapportera lika 
mycket men på grund av olika motivationer. Detta motsätter vi oss utifrån vårt statistiska 
resultat men det skulle kunna vara en förklaring för varför vissa små företag väljer att 
hållbarhetsrapportera utöver vad som krävs av lagen. I vår innehållsanalys kan vi se att 
det finns enstaka företag inom Small Cap som fick ett resultat i ungefär samma nivå som 
de stora företagen. Detta skulle kunna förklaras av de olika motivationerna bakom 
hållbarhetsarbete som Udayasankar (2008) tar upp i sin forskning. 
 
6.3 Bransch 
Resultatet utifrån t-testerna samt regressionsanalysen visade att bransch är en påverkande 
faktor för mängden hållbarhetsredovisning som ges ut av företag i årsredovisningen eller 
hållbarhetsrapporten. Resultatet i denna studie visar att industriföretag generellt redovisar 
mer hållbarhetsinformation än övriga företag. En statistiskt säkerställd skillnad finns 
mellan industriföretag och övriga företag gällande miljörapportering. Gällande 
rapportering om etiska och sociala frågor finns ingen statistiskt säkerställd skillnad att 
industriföretag rapporterar mer om hållbarhet än övriga företag.  
 
De företag vi undersökt har dels varit ”industriföretag” som klassindelats som detta 
utifrån Nasdaq Stockholms egen klassificering. Vi har även undersökt övriga företag, 
utan fokus på speciell klassindelning. De resultat vi fått fram i vår studie stämmer väl 
överens med resultat från annan tidigare forskning. Som nämnt tidigare, har tidigare 
forskning visat att mängden hållbarhetsredovisning skiljer sig mellan olika branscher. 
Gamerschlag et al. (2010) visade i sin studie att företag som verkar inom förorenande 
branscher, redovisar mer hållbarhetsinformation gällande miljöfrågor än vad övriga 
branscher gjorde. Då kategorin ”industriföretag” består av företag inom branscher såsom 
bilindustrin, industritillverkning samt konstruktion kan detta klassas som förorenande 
branscher. Då vårt resultat i studien visar att industriföretag redovisar mer information 
gällande miljöfrågor än vad övriga företag gör, kan vårt resultat kopplas till Gamerschlag 
et al. (2010) som även de har bevisat samma resultat.  
 
Att till exempel industriföretag eller företag inom förorenande branscher redovisar mer 
hållbarhetsinformation angående miljö än vad andra företag gör kan kopplas till olika 
teorier. Dels kan en koppling göras till intressentteorin, då redovisningen av 
hållbarhetsarbetet kan ses som ett försök att skapa en bättre relation till vissa intressenter. 
Gamerschlag et al. (2010) menar att en av anledningarna till att företag frivilligt redovisar 
information om sitt hållbarhetsarbete kan vara för att försöka undvika potentiella politiska 
kostnader. Författarna skriver vidare att cheferna inom ett företag vill försöka påverka 
politiska beslut, som till exempel införanden av skatter eller andra regleringar som kan 
komma att påverka företagets verksamhet. Samtidigt utsetts företagen av påverkan från 
andra organisationer, som vill främja sina intressen, till exempel miljöorganisationer. 
Dessa externa intressenter har en påverkan på företagen, och för att försöka minska 
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kraften som dessa har på nya regleringar gällande exempelvis miljöfrågor, kan ett 
tillvägagångssätt vara att hållbarhetsredovisa (Gamerschlag et al., 2010). Detta kan 
kopplas till intressentteorin eftersom att företagen kan anses hållbarhetsredovisa för att 
förbättra sin relation till vissa av sina intressenter, såsom till exempel staten samt övriga 
organisationer i samhället. Enligt Gamerschlag et al. (2010) sker alltså detta på grund av 
att företaget vill minska kostnader eller förhindra framtida kostnader. Fernando & 
Lawrence (2014) förklarar att enligt intressentteorin ska företaget styras på ett sätt som 
av intressenterna bedöms som ansvarstagande över viktiga områden för verksamheten. 
Då denna studie visar resultat över att företag med verksamhetsområden som är 
förorenande för miljön också är de som redovisar mest information angående miljöfrågor, 
stärker detta denna teori och dess relevans inom området. Sammanfattningsvis kan alltså 
sägas att en av anledningarna till att industriföretag redovisar mer information om sitt 
miljöarbete än övriga kan vara för att förbättra eller bibehålla företagets relation till 
intressenterna.  
 
Detta kan även kopplas till legitimitetsteorin, som belyser att företagen 
hållbarhetsredovisar för att bibehålla sin legitimitet i samhället. Som van Zijl et al. (2017) 
skriver i sin studie är det viktigt för företaget att redovisa om sitt hållbarhetsarbete om det 
ses som en viktig del av företagets affärsmodell. Miljöarbete bör kunna anses som en 
viktig del av industriföretagens affärsmodell. Därför bör den stora mängd 
hållbarhetsinformation som de publicerar rörande miljöfrågor kunna kopplas till 
legitimitetsteorin, och förklaras av det faktum att företagen söker legitimitet hos sin 
omgivning för sin verksamhet och därför hållbarhetsredovisar de angående dessa frågor. 
van Zijl et al. (2017) påpekade även att om hållbarhetsarbetet är en liten del av företagets 
affärsmodell är det mindre viktigt, i en legitimitetsaspekt, för företaget att redovisa om 
detta. Som framgår av tabell 6 i resultatkapitlet ser vi att industriföretagen samt de övriga 
företagen ligger på ungefär samma nivåer i rapportering gällande dessa ord och de når 
inte upp till det antal ord som miljörapporteringen gjort. Utifrån van Zijl et al. (2017) kan 
detta bero på att industriföretagen inte värderar dessa områden på samma sätt som de 
värderar miljöfrågor, vilket ändå kan anses naturligt då miljöfrågor är så nära anknutet 
till deras verksamhetsområde. Detta kan vara en förklaring till varför de etiska och sociala 
aspekterna inte särskiljer sig i statistiken från övriga företag.  
 
Att företag inom branschen ”industri” särskiljer sig från övriga företag gällande 
hållbarhetsrapportering kan också kopplas till institutionell teori. Amran & Haniffa 
(2011) menar att mimetisk isomorfism påverkar företag inom samma bransch till att ta 
efter och härma varandra, detta kan även gälla arbetet med hållbarhetsredovisning inom 
företagen. Enligt Amran & Haniffa (2011) härmar företagen inom samma bransch 
varandra angående hållbarhetsredovisning, för att undvika att förlora legitimitet. Detta 
kan vara en bidragande förklaring till varför en trend kan särskiljas mellan industriföretag 
samt övriga företag. Den mimetiska isomorfismen, i kombination med tidigare nämnda 
intressentteorin samt legitimitetsteorin, tvingar industriföretagen att leverera lika bra 
hållbarhetsrapporter som sina konkurrenter. 
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7. Slutsats 
 

I detta kapitel kommer studiens slutsats och begränsningar att framföras. Vidare 
presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag, Vi ger förslag till vidare forskning 
och avslutar sedan med studiens samhälleliga och etiska aspekter.  

 
 
Denna studies syfte var att undersöka om ändringen i Årsredovisningslagen (SFS 
1995:1554), som innefattar krav på att stora företag i Sverige upprättar en 
hållbarhetsrapport, har medfört någon ökning i mängden hållbarhetsredovisning för 
företag. För att undersöka detta studerades årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för 
två olika årtal, 2015 samt 2017. Dessa årtal valdes för att de visar hur det såg ut dels innan 
lagen trädde i kraft, men även efter att den gjort det. Studiens syfte var även att undersöka 
om det fanns någon skillnad i mängd hållbarhetsredovisning mellan Large Cap – företag 
och Small Cap – företag, samt om det fanns någon skillnad mellan industriföretag och 
övriga företag. Utifrån detta syfte ställdes tre huvudfrågeställningar upp för att besvaras 
i denna studie. Dessa frågeställningar var följande: 
 

• Har mängden hållbarhetsredovisning i årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter 
ökat mellan åren 2015 och 2017? 

• Rapporterar Large Cap-företag mer hållbarhetsinformation i sina 
årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter än vad Small Cap-företag gör? 

• Rapporterar företag inom industribranschen mer hållbarhetsinformation i sina 
årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter än vad övriga företag gör? 

  
För att besvara studiens frågeställningar har vi utgått från företagens publicerade 
årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. En kvantitativ innehållsanalys har genomförts 
där vissa utvalda ord har kontrollerats i rapporterna, för att sedan sammanställas och 
användas som underlag vid statistiska tester. 
 
Resultaten som studien gav visade att företagen rapporterar en betydande större mängd 
hållbarhetsinformation 2017 än vad de gjorde 2015, att Large Cap – företag redovisar 
mer än vad Small Cap – företag gör och att industriföretag redovisar mer än övriga 
företag. För att utveckla studien ytterligare och undersöka om rapporteringen skiljde sig 
åt mellan olika områden, delades företagens hållbarhetsredovisning upp i tre kategorier, 
vilka är ”miljö”, ”etik” och ”socialt”. Ytterligare tester gjordes för att se om mängden 
rapportering skiljde sig åt mellan dessa kategorier. Gällande dessa kategorier visade 
studien resultat på att det skiljer sig i mängden hållbarhetsrapportering mellan åren samt 
mellan Large Cap och Small Cap – företag. Gällande industriföretag och övriga företag 
var det endast miljörapporteringen som signifikant var högre för industriföretag än för 
övriga företag. Den etiska och sociala rapporteringen skiljde sig därmed inte åt tillräckligt 
mycket mellan branscherna för att kunna säkerställas som statistiskt signifikant. 
Resultaten var inte oväntade, utan stämmer väl överens med resultat från tidigare 
forskning. De tre frågeställningar som ämnades att besvaras i denna studie, har till stor 
del besvarats. 
  
7.1 Resultatets begränsningar 
Resultatet som studien gav har dock vissa begränsningar som bör nämnas. Problem kan 
finnas i tolkningen av resultatet, i form av anledningarna bakom skillnaderna mellan de 
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olika variablerna. Till exempel så ville vi i studien undersöka om lagändringen har fört 
med sig någon effekt, och vi kan i resultatet se att det har skett en ökning mellan åren 
2015 och 2017, men vi kan inte veta om det beror på lagändringen eller andra faktorer. 
Vi tror att lagändringen är en bidragande orsak till ökningen i hållbarhetsredovisning, 
men kanske inte den ensamt förklarande faktorn. Övriga faktorer kan delvis förklaras av 
de teorier som studien utgått ifrån, vilka är legitimitetsteorin, intressentteorin, 
institutionell teori samt signaleringsteorin. Dessa teorier har, som vi påvisar i 
teorikapitlet, använts som teoretisk referensram i flertalet tidigare studier som berör 
hållbarhetsredovisning och anses kunna förklara varför företag frivilligt 
hållbarhetsredovisar.  
 
Eftersom att de årsredovisningar som släpps våren 2018 är de första som omfattas av den 
nya lagen fanns det ett begränsat datamaterial att tillgå. Alla företag som omfattas av den 
nya lagen hade inte hunnit publicera sina årsredovisningar vid tidpunkten för studiens 
datainsamling. Därför blev urvalsramen mindre än vad den hade varit om studien 
genomfördes senare under året, då årsredovisningarna hunnit publiceras. Detta begränsar 
studiens resultat, då urvalsramen av företag inte var så stort som önskat, vilket gör det 
svårare att generalisera resultatet. En önskan hade varit att jämföra industriföretag mot 
flera andra specifika branscher, men då det inte fanns någon annan bransch där det fanns 
ett tillräckligt stort antal publicerade årsredovisningar, fick de övriga företagen klumpas 
ihop till övriga företag. Detta faktum begränsar resultatet då kategorin övriga företag kan 
inrymma flera olika företag med helt spridda verksamheter, vilket gör det svårare att se 
samband och dra slutsatser kring resultaten. 
 

En annan begränsning i studiens resultat kan ligga i valet av orden till innehållsanalysen. 
Innehållsanalysen baserades på en ordlista som utarbetats för att mäta mängden 
hållbarhetsredovisning. Den består av ord relaterade till hållbar utveckling och metoden 
mäter dessa ords förekomst i rapporterna. Ordlistan utarbetades av författarna, där 
tidigare forskning, GRI:s riktlinjer samt innehållet i den nya Årsredovisningslagen (SFS 
1995:1554), legat till grund för utformandet. De utvalda orden är de som mängden 
hållbarhetsredovisning är baserad på och därför finns anledning att till viss del vara kritisk 
mot resultatet. Andra utvalda ord hade till viss del kunnat ge ett annat resultat. Men då 
orden valts ut utifrån andra trovärdiga och insatta aktörer i ämnet hoppas vi att orden ändå 
kunnat ge en rättvisande bild av ämnet hållbarhetsredovisning.  
 
7.2 Teoretiskt bidrag 
Studien bidrar teoretiskt då denna studie tidsmässigt har genomförts väldigt kort inpå att 
den nya lagen trätt i kraft och lagens effekter kan ha börjat synas i företagens 
årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter. Våren 2018 släpptes de första 
årsredovisningarna med lagkrav på hållbarhetsrapport för ”stora” företag i Sverige, därför 
borde denna studie vara en av de första som undersöker ämnet sedan lagen väl har börjat 
gälla. Detta är ett viktigt teoretiskt bidrag som denna studie bidrar med, då effekterna på 
mängden hållbarhetsredovisning nu för första gången kan studeras sedan lagen börjat 
gälla. Det resultat som studien visat angående detta har varit att företagen redovisar mer 
hållbarhetsinformation år 2017 än vad de gjorde år 2015, vilket till viss del kan tolkas 
som att lagen har påverkat företag till att redovisa mer information.  
 
Studien bekräftar även de resultat som tidigare forskning kommit fram till, gällande att 
stora företag redovisar mer information än mindre företag, samt att industriföretag 
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redovisar mer information än övriga företag. Det teoretiska bidraget från studien kan här 
betonas genom att studien jämfört Large Cap – företag mot Small Cap – företag på 
Nasdaq Stockholm, vilket är en jämförelse som vi tidigare inte hittat då vi sökt efter 
tidigare forskning inom ämnet. 
Studien har genom en multipel regressionsanalys dessutom utarbetat en modell för att 
förklara mängden hållbarhetsredovisning som ges ut av företagen. Modellen, som består 
av endast tre förklarande variabler, vilka är tid, storlek och bransch, kan till 45,53 % 
förklara variationen i mängden hållbarhetsredovisning mellan de undersökta företagen. 
Detta ses som en hög förklaringsgrad, utifrån det låga antalet variabler.  
 
7.3 Praktiskt bidrag 
Det praktiska bidrag som denna studie ger är att studien tydliggör hur företagen i 
dagsläget agerar kring hållbarhetsredovisning. Studien ger en sammanställande bild över 
ämnet och visar även inom vilka kategorier företagen redovisar mer eller mindre 
information om. Denna kunskap kan hjälpa företagen i en konkurrensaspekt, då 
hållbarhetsredovisningen till viss del också kan ses som en viktig åtgärd för att visa för 
intressenterna att företaget är ansvarstagande och arbetar aktivt med CSR. På så sätt kan 
en välutvecklad hållbarhetsrapport ge god marknadsföring för företaget samt ge 
konkurrensfördelar. Att då veta hur ens konkurrenter ligger till inom detta område kan 
vara givande för företagen, och detta kan vår studie bidra med.  
 
Våra rekommendationer till företagen är att arbeta aktivt med sina hållbarhetsrapporter 
och utvidga innehållet i dem. Detta för att öka transparensen gällande företagens 
hållbarhetsarbete. Att även utveckla det faktiska hållbarhetsarbetet ytterligare är en viktig 
del för företagen, för att i framtiden vara konkurrenskraftiga då hållbarhetsfrågor får allt 
större utrymme i samhällsdebatten och ses som allt viktigare.   
 
7.4 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning inom ämnet är viktigt då hållbar utveckling är en mycket viktig fråga 
för hela samhället, där företagen utgör en viktig del. Författarna tror att det kommer att 
bli allt viktigare för företagen att vara engagerade i hållbarhetsfrågor, och en viktig del i 
detta är att redovisa sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen eller i en extern 
hållbarhetsrapport. Som förslag till vidare forskning föreslår vi att en ny liknande studie 
kan genomföras senare under detta år, då fler företag hunnit släppa sina årsredovisningar 
eller hållbarhetsrapporter. Bortfallet kommer då att vara mindre. En ny studie skulle även 
kunna jämföra fler branscher än vad vi har haft med i denna undersökning, då ett större 
underlag kommer att finnas senare detta år i form av fler tillgängliga årsredovisningar. 
Det skulle även vara intressant med en ny studie där även segmentet Mid Cap är 
inkluderat, för att se om dessa företag skiljer sig från företagen inom Large Cap och Small 
Cap. Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att jämföra skillnader mellan 
hållbarhetsredovisning mellan olika länder.  
 
7.5 Samhälleliga och etiska aspekter 
Samhälleliga aspekter 
Hållbar utveckling är i dagens samhälle en viktig fråga och det är positivt att företagen 
engagerar sig i dessa frågor. Att hållbarhetsredovisa är positivt för det ökar transparensen 
och ger företagets intressenter en större inblick i hur företaget arbetar. Men en viktig 
aspekt som inte får glömmas bort är att det verkliga hållbarhetsarbetet är det som är det 
viktiga, och inte vad företagen skriver om i sina hållbarhetsrapporter. 
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Hållbarhetsrapporten utarbetas av företaget själv, vilket medför att det är lätt för företaget 
att försöka vinkla informationen i rapporten så att företaget framställs som väldigt duktiga 
på att arbeta med hållbar utveckling, fast de i själva verket kanske inte är så pass duktiga. 
Det är därför viktigt att vara kritisk vid läsandet av en hållbarhetsrapport.  
 
Att det kommit en ny lag som tvingar stora företag att hållbarhetsredovisa är positivt. Det 
ger hållbarhetsredovisningen mer uppmärksamhet, vilket borde göra företagen mer 
intresserade av att skapa en bra och innehållsrik hållbarhetsredovisning. Detta i sin tur 
uppmuntrar förhoppningsvis företagen till att i verkligheten arbeta mer aktivt med 
hållbarhetsfrågor. Om detta sker är det en stor vinst för samhället, som på alla sätt gynnas 
av att företagen arbetar mer aktivt med miljöfrågor och sociala frågor.  
 
Etiska aspekter 
Denna studie har använt sekundärdata vid insamlingen av data. Datat har bestått av 
företags årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Detta är offentliga handlingar och 
rapporterna har funnits lättillgängliga på företagens webbsidor. Detta medför att 
författarna till studien inte har behövt ta någon vidare hänsyn till anonymitet och 
konfidentialitet vid insamlandet och hanteringen av data. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Undersökta företag, Small Cap.  
 

Företag Bransch Storlek 

1.  ICTA 
2.  Poolia 
3.  NOTE 
4.  Uniflex Group 
5.  Precise Biometrics 
6.  CTT Systems 
7.  Malmbergs Elektriska 
8.  Pricer 
9.  Concordia Martime 
10.  FM Mattsson 
11.  Eniro 
12.  Enea 
13.  Tradedoubler 
14.  Formpipe Softwear 
15.  GHP 
16.  Dedicare 
17.  BE Group 
18.  Midway 
19.  Doro 
20.  Arise 

Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 

Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
Small Cap 
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Bilaga 2. Undersökta företag, Large Cap.  
 

Företag Bransch Storlek 

1.     Skanska 
2.     Peab 
3.     Securitas 
4.     Atlas Copco 
5.     Ahlsell 
6.     Trelleborg 
7.     Lifco 
8.     Volvo 
9.     ÅF 
10.  NCC 
11.  Atrium Ljung 
12.  Com Hem 
13.  Industrivärlden 
14.  JM 
15.  Resurs Holding 
16.  Swedbank 
17.  Ahlström Munksjö 
18.  Ericsson 
19.  Husqvarna 
20.  Kinnevik 

Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Industri 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 
Övriga 

Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
Large Cap 
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Bilaga 3. Ordlista gjord av GRI (2013). 
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Bilaga 4. Ordlista gjord av Tagesson et al. (2009).  
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