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Sammanfattning 
 
Ämnesbakgrund: En växande informationsefterfrågan på dagens ekonomiska 
marknader har skapat en trend att redovisa information utöver den information som är 
av enbart finansiell natur. Som följd av detta publicerar företag i allt högre utsträckning 
rapporter som redovisar företagets hållbarhetsarbete. Detta har även medfört en växande 
trend på redovisningsområdet kring att studera redovisning som behandlar hållbarhet. 
 
Prior et al. (2008) presenterar resultat som visar att företagens hållbarhetsarbete är 
positivt korrelerat med företagsledningens manipulering av det resultat som redovisas i 
de finansiella rapporterna, samt att denna korrelation har en negativ effekt på företagens 
finansiella prestationer. Denna uppsats tar i ansats att undersöka detta fenomen utifrån 
ett rent redovisningstekniskt perspektiv. Uppsatsen studerar om resultatmanipulering 
bland de bolag som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm har ett samband med 
kvantiteten och kvaliteten i den hållbarhetsredovisning företagen publicerar.  
 
Forskningsfråga: Finns det samband mellan hållbarhetsredovisning och 
resultatmanipulering bland svenska företag? 
 
Teoretisk referensram: Studien har sin utgångspunkt i teorier rörande 
resultatmanipulering, CSR, hållbarhetsrapportering, signalteori, agentteori samt 
legitimitetsteori. Resultatmanipuleringsteori presenteras för att framvisa incitament och 
tillvägagångssätt för företagsledningar att uppnå önskvärda resultat. Teorier kring 
arbetet med och redovisningen av hållbarhet behandlar de bakomliggande motiven 
företag kan ha för att publicera en hållbarhetsredovisning. Signalteori behandlar vikten 
av att redovisa företagets aktiviteter, agentteori behandlar informationsgapet mellan 
företaget och intressenterna. Legitimitetsteori behandlar de bakomliggande incitament 
företag har för att leva upp till samhällets förväntningar och normer. 
 
Forskningsmetod: Studien utgår från en deduktiv ansats med en positivistisk 
verklighetssynsyn och en objektivistisk kunskapssyn. Studien undersöker via en 
kvantitativ tvärsnittsanalys 200 företag listade på NASDAQ OMX Stockholm. För att 
skatta resultatmanipulering studeras diskreta periodiseringar via Modified Jones Model. 
Hållbarhetsredovisningen behandlas via de kvantitativa skalorna mängden ord samt 
mängden sidor.  De kvalitativa aspekterna studeras via ett kvalitetsindex. Flertalet 
linjära regressioner utgör sedan de statistiska testerna för att studera ett samband mellan 
variablerna. 
 
Resultat och slutsats: Denna uppsats presenterar signifikant resultat över att företag 
som tillhandahåller en separat hållbarhetsredovisning tenderar att manipulera sitt 
resultat uppåt i mindre utsträckning än övriga bolag i populationen. Något samband 
mellan resultatmanipulering och de kvalitativa och kvantitativa aspekterna i 
hållbarhetsredovisningen går inte att finna hos de företag som ingått i studien. Studiens 
huvudsakliga slutsats är att det endast är existensen av en separat hållbarhetsredovisning 
som har ett samband med resultatmanipulering i bolag noterade på NASDAQ OMX 
Stockholm. 
	  
  



	  

  



	  

Förord 
 
Vi vill tacka alla som har varit inblandade i färdigställandet av denna uppsats. Ett stort 
tack vill vi rikta till vår handledare Kerstin Nilsson som genom ett engagemang i sin 
handledarroll bidragit med givande feedback och många intressanta diskussioner under 
arbetets gång. Vidare vill vi tacka de personer vars sällskap varit upplyftande de många 
timmar under arbetets gång som spenderats i universitetets statistiska salar. Slutligen 
tackar författarna varandra för ett givande och intressant arbete i färdigställandet av 
denna uppsats. 
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1.	  Inledning	  
 
I det här kapitlet kommer läsaren sättas in i det aktuella ämnet. Tidigare forskning som 
är relevant för arbetet kommer att presenteras och leda kapitlet vidare till en 
problemformulering. Efter problemformuleringen behandlas syftet med arbetet. Vidare 
tas arbetets bidrag, begreppsförklaringar, ämnesval och avgränsningar upp för att 
avslutas med dispositionen av arbetet. 

 
_________________________________________________________________ 
 

1.1 Ämnesbakgrund 

1.1.1 Resultatmanipulering 
 
Syftet med finansiell rapportering är att ge information om ett företagets finansiella 
ställning, resultat och förändringar i företagets finansiella situation sett över tiden. 
Informationen som delges i den finansiella rapporteringen ligger till grund för och 
influerar de ekonomiska beslut som tas av företagets kunder, leverantörer, 
fordringsägare, nuvarande investerare och potentiella investerare. Informationen i de 
finansiella rapporterna används också som underlag för granskande myndigheter. Dessa 
intressenter anses vara de primära användarna av finansiell information. De olika 
intressenterna har olika användningsområden för de finansiella rapporterna. Det är upp 
till företagets ledning att upprätta de finansiella rapporterna på ett sätt som tillgodoser 
de olika krav som dessa intressenter ställer på rapporteringen, samt att försäkra att den 
finansiella rapporteringen sker i linje med de för företaget aktuella regelverken. Det 
primära syftet med den finansiella rapporteringen är enligt ramverket att dessa 
intressenters krav möts och att rapporteringen bidrar till ekonomiska överväganden hos 
intressenterna i deras beslutfattningsprocess. De finansiella rapporterna ska vidare visa 
hur företagets förvaltning fungerar (FAR, 2012, s. 11). 
 
Företagets resultatredovisning är det främst använda måttet på företagets prestationer 
som används av de primära intressenterna (Prior et al., 2008, s. 160). Healy och Wahlen 
(1999, s. 366) menar att den ideala formen av finansiell rapportering hjälper 
högpresterande företag att skilja sig från företag som presterar sämre och på så vis 
främjar en effektiv resursallokering. För att ge företag en vägledning i upprättandet av 
finansiella rapporter ges standarder ut av olika branschorganisationer. Dessa standarder 
är ramverk konstruerade att skapa generellt accepterade principer för hur företag 
presenterar sin finansiella rapportering, så att jämförbarheten mellan företag möjliggörs 
(Healy & Wahlen, 1999, s. 366). En förutsättning för denna jämförbarhet är att 
företagsledningen redovisar en rättvisande bild av företaget.  Utrymme finns dock i 
dessa standarder för företagsledningen att godtyckligt framräkna resultatet utan att 
några överträdelser mot standarderna görs (Prior et al., 2008, s. 160). Att 
företagsledningen aktivt utövar sin bestämmanderätt över hur beräkningen av 
resultatposterna utförs är enligt Watts och Zimmerman (1978) definitionen av begreppet 
resultatmanipulering. Eftersom att redovisningspraxis inte är fulländad, skapar 
möjligheten för företagsledningen att utöva sin bestämmanderätt tillfällen för ledningen 
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Diskusion	   Slutsatser	   Sannings-‐
kriterier	  



	  
2	  

att välja rapporteringsmetoder samt göra uppskattningar som inte återspeglar en 
rättvisande bild över hur företagens underliggande ekonomi i verkligheten ser ut (Healy 
& Wahlen, 1999, s. 366). 
 
Resultatmanipulering är ett vanligt förekommande fenomen i nutida redovisningsteori. 
Watts och Zimmerman (1990) delar upp sättet att se på företagsledningens incitament 
att tillämpa resultatmanipulering i två olika teorier: den opportunistiska och den 
effektiva. Den opportunistiska teorin argumenterar för att företagsledningen använder 
resultatmanipulering för att maximera sin egen nytta. Exempel på detta kan vara för att 
erhålla prestationsbaserade ersättningar, imponera på den sittande styrelsen, bibehålla 
sysselsättningsgraden samt sända positiva signaler om företagsledningens kompetens 
till marknaden (Watts & Zimmerman, 1990, s. 131-140). Den effektiva teorin drar 
slutsatsen att resultatmanipulering användas som ett ledningsverktyg för att anförtro 
insiderinformation till utomstående och därmed öka nyttan av den finansiella 
rapporteringen för investerare (Watts & Zimmerman, 1990, s. 131-140). Dessa två 
teorier står alltså i kontrast mot varandra, där den effektiva teorin tar ansatsen att 
förklara resultatmanipulering som ett sätt att minska informationsasymmetrin mellan 
intressenterna och företagsledningen. Den opportunistiska förklaringen hävdar att 
informationsasymmetrin ökar som följd av resultatmanipulering. Den opportunistiska 
inriktningen är ett tydligt exempel på att en koppling finns mellan resultatmanipulering 
och agentteorin vilken Davidsson et al. (2004) fastslog. I den ursprungliga agentteorin 
framställs företagets principaler främst som aktieägarna (Jensen & Meckling, 1976, s. 
308). Men eftersom att ledningens (agenternas) beslut påverkar alla intressenter, kan 
principalerna i agentteorin anses vara samtliga primära intressenter, inte bara 
aktieägarna (Hill & Jones, 1992, s. 152). 
 
Den sammantagna forskningen på området rörande resultatmanipulering framvisar tre 
huvudsakliga motiv till att företagsledningar manipulerar resultat: att påverka 
aktiemarknaden, att säkra uppfyllelse av prestationskontrakt, samt att tillgodose 
regulatoriska motiv. Detta leder fram till definitionen av resultatmanipulering som en 
aktiv förändring av företagens redovisade ekonomiska resultat av företagsledningen, 
med avsikten att antingen vilseleda vissa intressenter eller att påverka utfall av avtal 
(Healy & Wahlen, 1999, s. 368). 
 
De mest frekvent undersökta tillvägagångssättet för resultatmanipulering i 
redovisningsteori är manipulering av periodiseringar och manipulering av aktiviteter. 
Exempel på manipulation av periodiseringar innefattar att underpresentera osäkra 
fordringar och att försena avskrivningen på tillgångar. Detta påverkar inte företagets 
kassaflöde. Manipulation av aktiviteter innebär att företagsledningen manipulerar 
verkliga aktiviteter under året för att uppfylla vissa resultatmål. Manipulation av 
aktiviteter påverkar kassaflöden och i vissa fall påverkar det även periodiseringar 
(Roychowdhury, 2006, s. 336). Resultatmanipulering används för att uppnå finansiella 
riktmärken. I studier framkommer att företagsledningar har varierande motiv till att 
manipulera resultat uppåt respektive nedåt (ex. Gunny, 2010; Burgstahler & Dichev, 
1997). Burgstahler och Dichev (1997, s. 124-125) argumenterar för att företag med ett 
resultat nära riktlinjerna för resultatet tenderar att manipulera resultatet i den önskade 
riktningen.   
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Sett ur den opportunistiska synvinkeln blir en av de mer långsiktiga konsekvenserna av 
en sådan åtgärd som att manipulera resultatet att företaget förlorar stöd från 
intressenterna, vilket kan leda till ökad aktivitet och vaksamhet från aktieägare och 
andra berörda intressentgrupper (Zahra et al., 2005, s. 818). Dessa konsekvenser 
innefattar att företaget utsätts för hot om oönskat beteende hos de anställda, 
missförstånd från kunder, påtryckningar från investerare, avhopp från partners, juridiska 
komplikationer med tillsynsmyndigheter, bojkotter från aktivister, förlust av legitimitet 
från samhället och negativ publicitet från media. I ett långsiktigt perspektiv kan detta 
vara förödande för företagets rykte (Fombrun et al., 2000, s. 102-103). Prior et al 
(2008), argumenterar för att företagsledningen som ett försvar mot detta har incitament 
att kompensera sina intressenter för detta genom att inkludera företagets 
samhällsansvar, fritt översatt från engelskans Corporate Social Responsibility (CSR), i 
rapporteringen. Genom att inkludera information om företagens agerande och resultat i 
avseende till samhällsansvar kan företaget bygga upp en positiv bild bland 
intressenterna (Orlitzky et al., 2003, s. 426). 

1.1.2 Hållbarhetsredovisning 
 
Lester Brown skrev redan 1982 om hur ett hållbart samhälle skulle byggas, där 
populationstillväxten förutspåddes stagnera i framtiden och där energikällor antogs 
användas på ett betydligt effektivare sätt än tidigare (Brown, 1982, s. 247). Dessa frågor 
och tanken på en hållbar utveckling har sedan dess varit högst aktuella. 1987 
utarbetades på uppdrag av Förenta Nationerna rapporten “Report of the World 
Commission on Environment and Development: Our Common Future”, mer känd som 
Brundtlandsrapporten då den tidigare Norska stadsministern Gro Harlem Brundtland var 
drivande i arbetet (Sneddon et al., 2006, s. 253-254). Rapporten handlar om att hitta sätt 
för världen att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. I rapporten definieras hållbar 
utveckling som: “Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 
(WCED, 1987, s. 41). 
 
En växande trend att rapportera och redovisa företagets hållbarhetsarbete har uppstått på 
marknaden. Vi kommer i denna uppsats att hänvisa till detta som 
hållbarhetsredovisning. Det handlar om att rapportera ekonomiska, miljömässiga och 
sociala konsekvenser, orsakade av företagets aktiviteter. Så definieras begreppet på 
Global Reporting Initiative´s (GRI) hemsida. GRI grundades i Boston och har funnits 
sedan 1997 (GRI, 2014, about GRI). Organisationen är världsledande när det kommer 
till att ta fram riktlinjer för hur hållbarhetsrapporter kan utformas. Det finns i dagsläget 
inte några lagar eller krav på att alla företag ska rapportera sitt hållbarhetsarbete men 
allt fler företag väljer att göra detta. I en undersökning som genomförts av KPMG 
(2013, s. 11) framgår att mer än hälften av företagen rapporterade hållbarhetsrelaterade 
aspekter 2013, jämfört med 20 procent 2011 och nio procent 2008. I rapporten framgår 
att 4100 företag fördelade över 41 länder ingick i undersökningen. Vidare fastställs att 
fokus idag inte ligger på om företag ska upprätta hållbarhetsrapporter, vilket ses mer 
som en självklarhet. Fokus har övergått till att behandla kvaliteten på den information 
som företagen ger ut (KPMG, 2013, s. 11). 
 
I en studie genomförd i Nya Zeeland undersöktes om ett samband finns mellan 
kvaliteten på hållbarhetsrapporter och storleken på rapporten. Resultatet visar en stark 
korrelation mellan storleken på rapporten och kvaliteten på rapporten (Hooks & van 
Staden, 2011, s. 205-208).  
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1.2 Problembakgrund 
 
Hedberg och Malmborg (2003) genomförde en studie på svenska företag och deras 
användande av GRIs riktlinjer när det kommer till hållbarhetsrapportering. I studien 
undersöks de bakomliggande anledningarna till att svenska företag väljer att använda 
sig av GRIs riktlinjer i sin rapportering. Resultatet visar på att detta görs för att skapa 
legitimitet i sin rapport mot företagets intressenter. Även Hahn och Lülfs (2013, s. 8-9) 
kommer fram till liknande slutsatser och menar att en anledning till att publicera 
hållbarhetsrapporter är att förmedla en positiv bild av företaget till dess intressenter. Att 
bibehålla en god relation med företagets intressenter är vitalt för att företaget ska kunna 
stärka sin egen legitimitet, vilket är av vikt för att kunna säkerställa vinster på längre 
sikt (Freeman, 2011, s. 7-9). 
 
Suchman (1995, s. 572-573) menar att legitimitet är ett frekvent använt uttryck bland 
många forskare men att få har gett en definition av uttrycket. Under åren har vissa 
forskare kommit fram till olika definitioner av legitimitet och Suchman nämner några i 
sin artikel. Hans egen definition lyder: ”Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller 
ett antagande att de åtgärder gjorda av ett företag är önskvärda, lämplig eller lämpliga 
inom vissa socialt konstruerade system av normer, värderingar, övertygelser och 
definitioner.” (Suchman, 1995, s. 574). 
 
Hopwood (2009, s. 437) beskriver legitimitetsaspekten som att företag ser en möjlighet 
att använda hållbarhetsrapportering för att skapa legitimitet för företaget och kunna 
måla upp en ”ny bild”. Han tar upp möjligheten för företag att bli granskade i mindre 
omfattning, till exempel gällande miljöfrågor, om de ger ut någon form av rapport 
gällande hållbarhet Hopwood (2009, s. 437). Han beskriver det som att det blir 
företagets ansikte utåt samtidigt som det ger ett skydd för organisationens inre arbete. 
Om företagen använder detta förhållningssätt genom att rapportera på ett skickligt sätt 
kan det finnas en möjlighet att dölja även andra delar av verksamheten från intressenter 
(Hopwood, 2009, s. 437). 
 
När marknaden misstänker att företagsledningen försöker vilseleda investerarna, 
reagerar den med att företagets värde på marknaden minskar (Dechow et al., 1996, s. 3). 
Detta innebär att marknaden vid blotta indikationen av resultatmanipulering straffar 
företaget. De negativa konsekvenserna av resultatmanipulering beskrivna i 1.1.1 målar 
upp bilden av att företag som i vilseledande syfte manipulerar resultatrapporteringen 
riskerar försämrad relation med samtliga primära intressenter. Resultatmanipulering kan 
alltså ha negativa effekter både på företags finansiella prestationer och på företagets 
rykte. En företagsledning som har motiv att påverka aktiemarknaden, motiv att uppfylla 
prestationsbaserade kontrakt, eller regulatoriska motiv att påverka resultatet har således 
även incitament att via företagets samhällsansvar upprätta en god relation med 
företagets primära intressenter och övriga samhället, i syfte att styrka sin egen 
legitimitet (Prior et al., 2008, s. 163). Ett tillvägagångssätt för detta är att inkludera 
samhällsansvar i den rapportering som delges intressenterna. 
 
Relationen mellan resultatmanipulering och själva redovisningen av företags arbete med 
hållbar utveckling på den svenska marknaden är enligt vår vetskap idag ett outforskat 
område. Prior et al. (2008, s. 174) presenterar resultat på att framvisade förbättringar i 
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de faktiska aktiviteterna i ett företags CSR-arbete ur ett internationellt perspektiv kan 
kopplas till värdeförstörande metoder som resultatmanipulering. I en studie genomförd 
av Maignan och Ralston (2002) jämfördes CSR-arbetet mellan företag i USA och 
Europa (Storbritannien, Frankrike och Nederländerna) och där fann författarna att det 
skiljde sig mycket mellan länderna, både i andelen företag som arbetar med 
hållbarhetsrapportering och även vad som ingår i deras hållbarhetsrapporter.  
 
En aspekt som vi anser bör tas i beaktande när redovisningsrelaterad information 
behandlas i forskningssyfte är det faktum att olika regelverk används i olika länder. I 
USA, där den största delen av Prior et als. (2008) studie genomfördes, används 
redovisningssystemet US GAAP, medan de svenska företagen använder sig av IFRS. 
Den stora skillnaden mellan de olika redovisningssystemen är att US GAAP är mer 
detaljstyrd medan IFRS har mer rum för tolkningar, vilket skulle kunna medföra 
skillnader i användandet av resultatmanipulering. 
 
Forskare inom legitimitetsteorin menar att ett företag som vunnit hög legitimitet i sin 
omgivning, som följd av detta har råd att vid enstaka tillfällen ägna sig åt socialt 
oaccepterat beteende (Suchman, 1995, s. 574). Resultatmanipulering kan anses vara ett 
bedrägligt beteende, ej accepterat av samhällets normer (Dechow & Sloan, 1991, s. 51-
53). Att redovisa företagets arbete med hållbar utveckling är ett sätt som företag kan 
söka legitimitet från omgivningen (Suchman, 1995, s. 572). Vi argumenterar utifrån 
detta att de legitimitetsbringande effekterna av ett företags hållbarhetsredovisning kan 
ha en relation till normfrånskridande presentationer i den finansiella rapporteringen. 
 
Utifrån de resultat som framvisas av Maignan & Ralston (2002), kopplat till studien av 
Prior et al. (2008), finner vi det därför intressant att undersöka om en koppling mellan 
resultatmanipulering och hållbarhetsrapportering finns på den svenska marknaden. 
Detta samman med det faktum att olika länder använder olika redovisningssystem ökar 
relevansen för en sådan studie. Denna studie ämnar undersöka om ett samband går att 
finna mellan resultatmanipulering, kvantiteten och kvaliteten på företags 
hållbarhetsrapporter. Genom studierna av Gunny (2010) samt Burgstahler och Dichev 
(1997) finner vi det även intressant att undersöka om ett eventuellt samband skiljer sig 
mellan företag med positiv respektive negativ resultatmanipulering. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Denna studie ämnar besvara följande forskningsfråga: 
 
Finns det samband mellan hållbarhetsredovisning och resultatmanipulering bland 
svenska företag? 
 

1.4 Syfte 
 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att erbjuda en deskriptiv tvärsnittsanalys 
på områdena hållbarhetsredovisning och resultatmanipulering på den svenska 
marknaden. Ett underliggande syfte med studien är att framvisa hur ett samband mellan 
dessa områden, om samband existerar, ser ut. Ytterligare ett syfte med arbetet är att 
framvisa eventuella skillnader i detta samband mellan företag som manipulerar sitt 
resultat uppåt respektive nedåt. 
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1.5 Praktiskt och Teoretiskt Bidrag 
 
Uppsatsen tar i ansats att förbättra kunskaperna för investerare, primära intressenter och 
tillsynsmyndigheter om ovan nämnda relation samt att bidra till den övergripande bilden 
på forskningsområdet. Aktieägare och övriga primära intressenter använder företagets 
informationsgivning som en fundamental grund för ekonomiska beslut. Sett ur detta 
perspektiv är det av vikt för dessa intressenter att besitta kunskaper om hur rättvisande 
den bild av företaget som delges i den rapportering företaget ger ut i själva verket är. Ett 
samband mellan de två diskuterade ämnena, resultatmanipulering och 
hållbarhetsredovisning, på den svenska marknaden kan indikera att det finns anledning 
för de berörda tillsynsmyndigheterna att göra ändringar i reglementet kring finansiell- 
och/eller hållbarhetsredovisning. Av den anledningen finner vi denna studie vara 
relevant även ur detta perspektiv. 
 
Studien ämnar även tillföra ett teoretiskt bidrag till att öka kunskapsbilden i det aktuella 
ämnet, då detta är outforskad mark på den svenska marknaden. Utifrån resultatet och de 
slutsatser som dras kommer förslag till framtida forskning att presenteras i det 
avslutande kapitlet av arbetet. 	  
	  

1.6 Begreppsförklaring 
 
CSR: Corporate Social Responsibility handlar om att företag ska agera på ett sätt som 
främjar samhället. Sociala och miljömässiga aspekter ska inkluderas i företagets 
verksamhet.  
 
Samhällsansvar: I arbetet används CSR och samhällsansvar synonymt. 
 
Hållbarhetsredovisning: En form av redovisning där företaget presenterar hur de 
arbetar med och förhåller sig till frågor rörande hållbar utveckling. Rapporter innehåller 
vanligtvis information om det ekonomiska, sociala och miljömässiga arbetet.  
 
Hållbarhetsrapportering: I arbetet används hållbarhetsredovisning och hållbarhets-
rapportering synonymt.  
 
Resultatmanipulering: Resultatmanipulering innebär att företagsledningen aktivt 
utövar sin bestämmanderätt över framräkningen och rapporteringen av företagets 
ekonomiska resultat. 
 

1.7 Ämnesval 
 
Ämnet som denna uppsats berör innefattar olika delar inom forskningsområdet 
redovisning. Båda författarna har studerat redovisning och revision som 
fördjupningsområde på nivåerna över de grundläggande under universitetstiden. Efter 
dessa studier föll valet naturligt att försöka fördjupa oss i ett uppsatsämne inom området 
redovisning. Under de kurser som författarna läste på nivå D inom redovisning vid 
Handelshögskolan på Umeå Universitet skapades intresset för det relativt nya och 
växande fenomenet hållbarhetsredovisning. Ämnet hållbarhetsredovisning är, trots att 
ämnena till viss del är interrelaterade, inte att förväxla med forskningsområdet rörande 
CSR-relaterat arbete, ett område som forskare under en längre tid studerat. 
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Hållbarhetsredovisningsområdet behandlar den informationsgivningsprocess som 
företagen hängiver sig åt för att delge information till företagets intressenter. 
 
Hållbarhetsredovisning innebär en del av företags årsrapportering som inte i dagens läge 
är lagstadgad och tvingande, utan något som företagen frivilligt publicerar (Hahn & 
Lülfs, 2013, s. 34).  Att studera själva rapporterna av företags hållbarhetsarbete är ett 
växande område på redovisningsområdet (Hahn & Kühnen, 2013, s. 27). Vetskapen om 
att forskningsområdet rörande hållbarhetsredovisning är på frammarsch och att det är ett 
aktuellt område på redovisningsområdet ökade författarnas intresse för att fördjupa sig i 
ämnet. Det skapade även en vilja av att studera fenomenet i en kontext som är unik.  
 
Prior et al. (2008) fann stöd för att en positiv korrelation existerar mellan manipulation i 
de ekonomiska rapporter som företag presenterar rörande företagets resultat och det 
arbete företagen hängiver sig åt rörande hållbarhetsfrågor. Studiens resultat visade att 
kombinationen av resultatmanipulering och CSR-arbete innebär en skadlig effekt på 
företagets finansiella prestationer (Prior et al., 2008, s. 171-173). Dessa resultat har ökat 
vårt intresse att undersöka detta fenomen från ett annat perspektiv. Som följd av 
ovanstående resonemang finner vi det intressant att undersöka om ett liknande samband 
existerar utifrån ett rent redovisningsorienterat perspektiv. Påträffas ett samband mellan 
dessa variabler skulle detta kunna innebära att hållbarhetsredovisning genomförs i syfte 
att kontralegitimera värdeförstörande metoder som resultatmanipulering. Med andra ord 
blir då hållbarhetsredovisning ett verktyg för företagen att försöka dölja negativa 
aspekter i den övriga informationsgivning som intressenterna delges. Påträffas inget 
samband mellan de båda variablerna skulle detta kunna innebära att 
hållbarhetsredovisning på den svenska marknaden utförs i annat syfte, exempelvis i 
marknadsföringssyfte eller i legitimitetssyfte, eller som följd av påtryckningar från 
företagets intressenter. 
 

1.8 Perspektiv 
 
Denna uppsats är skriven med en utgångspunkt i användarna av företagens finansiella 
och icke-finansiella informationsgivning. Detta inkluderar befintliga och potentiella 
investerare, finansanalytiker, regulatoriska institutioner och övriga primära intressenter. 
Detta perspektiv har väglett författarna genom litteratursökningsprocessen, dataurval, 
teoretiska och praktiska metodval samt bidragit till utformningen och avgränsningen i 
forskningsfrågan. Genomgående i denna uppsats kommer informationen att presenteras 
med ett perspektiv som bidrar till ovan nämnda intressentgruppers användande av 
företagens redovisning.  
 
Författarna väljer att presentera studiens perspektiv då vi anser det vara av vikt att 
klargöra för hur läsaren ska se på studien. Författarnas perspektivval grundas i att det i 
vår mening främst är av vikt för dessa intressentgrupper att presenteras en granskning 
över hur rättvisande den bild som företagen delger i sin redovisningsinformation 
egentligen är, vid användandet av redovisningsinformationen som grund för 
ekonomiska beslut. Att detta perspektivval genomgående legat som grund för denna 
studie har påverkat forskningsprocessen och studiens utformning i samtliga delar. Detta 
har enligt författarnas mening påverkat studien i den mån att det valda perspektivet 
bidrar till en möjlig snedvridning mot intressentperspektivet i den information som 



	  
8	  

presenteras. Dock har valet av perspektiv även bidragit till uppfyllandet av studiens 
syfte, samt till att studiens teoretiska och praktiska bidrag ökat. 

1.9 Avgränsningar 
	  
Studien kommer att utföras på företag listade på NASDAQ OMX Stockholm, large-, 
mid- och small Cap, detta för att säkerställa en ökad tillgänglighet av relevant data för 
populationen. Resultaten mäter årsspecifik data från räkenskapsåren 2010, 2011 och 
2012. Av dessa företag har endast de företag som har sitt säte i Sverige studerats. Då 
studien har i syfte att beskriva samband mellan resultatmanipulering och 
hållbarhetsredovisning på den svenska marknaden görs denna avgränsning för att endast 
företag från Sverige ska ingå i studien. Vidare har valet att avgränsa undersökningen till 
räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012 grundats i ett försök att undvika de finansiella 
irregulariteter som finanskrisen kan ha medfört.   
 
Författarna har även avgränsat studien att enbart innefatta separata 
hållbarhetsdokument. Detta har gjorts i syfte att mildra subjektiviteten i att författarna 
själva ska göra bedömningen av vilken information som härrör hållbarhetsarbete i de 
dokument som innefattar annan information.  
 

1.10 Arbetets Disposition 
 
Kapitel 1 - Inledning 
 
Det här kapitlet börjar med att ge en kort introduktion för att ge läsaren en bild av det 
aktuella ämnet. Kapitlet fortsätter med att koppla samman tidigare studier för att sedan 
mynna ut i en problemformulering. Efter detta presenteras syftet med arbetet. 
 
Kapitel 2 - Teoretisk Metod 
 
Det teoretiska metodkapitlet behandlar den metodologi som arbetet bygger på. 
Förförståelse, vetenskapliga utgångspunkter och tillvägagångssätt är delar som 
behandlas. Vidare diskuteras källorna som använts i studien samt källkritik. Kapitlet 
avslutas med etiska aspekter relaterade till studien.  
 
Kapitel 3 - Teoretisk Referensram 
 
I det här kapitlet behandlas för studien relevanta teorier. Resultatmanipulering och 
hållbarhetsredovisning som arbetet bygger på behandlas var för sig. Efter det går vi 
igenom signalteorin, agentteorin samt legitimitetsteorin och argumenterar för varför 
dessa teorier är relevanta för den aktuella studien. Avslutningsvis presenteras 
hypoteserna för studien. 
 
Kapitel 4 – Praktisk Metod 
 
Det fjärde kapitlet behandlar utförandet av studien. Population, val av modell för 
resultatmanipulering samt metod för behandlingen av hållbarhetsrapporterna diskuteras. 
Avslutningsvis presenteras de statistiska tester som använts för att undersöka 
kopplingen mellan resultatmanipulering och hållbarhetsredovisning. 
  



	  
9	  

Kapitel 5 – Resultat 
	  
Resultatkapitlet presenterar resultaten från studien som exempelvis 
företagsobservationer, resultat från estimeringsmodellerna, beräknade residualer, samt 
regressionsanalyser.  
 
Kapitel 6 – Analys  
 
I analysen presenteras en diskussion kring de resultat som studien framvisat, följt av en 
analys av resultaten av de olika hypoteserna. 
 
Kapitel 7 – Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras avslutande kommentarer, tolkningar, rekommendationer och 
bidrag. Avslutningsvis presenteras rekommendationer för vidare forskning. 
 
Kapitel 8 – Sanningskriterier 
 
I detta kapitel diskuteras studiens sanningskriterier, utifrån reliabilitet, replikerbarhet 
och valididet.  
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2. Teoretisk metod 
 
Det andra kapitlet beskriver metodologin som har styrt studien. Delar som behandlas i 
kapitlet är författarnas förförståelse för det valda ämnet samt vetenskapliga 
utgångspunkter och tillvägagångsätt. Vidare presenteras de källor som använts i 
studien, hur dessa har inhämtats samt författarnas källkritik. Kapitlet avslutas med en 
presentation av författarnas reflektioner kring de etiska aspekterna för denna studie.   

 
_________________________________________________________________ 
 

2.1 Förförståelse 
 
Den förförståelse författarna besitter har i huvudsak förvärvats vid Handelshögskolan på 
Umeå universitet. Båda författarna har studerat civilekonomprogrammet under sju 
terminer. De fyra första terminerna i studierna omfattar grundläggande kurser inom 
ämnen som nationalekonomi, företagsekonomi, statistik och juridik. Under de tre 
efterföljande terminerna har författarna läst redovisning C, finansiering C, kurser i 
juridik på avancerad nivå, samt Accounting, auditing and Control D. Ett av skälen 
till valet att undersöka resultatmanipulering och hållbarhetsredovisning var författarnas 
tidigare studier i redovisning och finansiering. 
 
Vi anser att det finns en risk att den förförståelse författarna besitter inom ett ämne 
kommer att påverka resultatet av studien. Vi tror även att författarnas förväntningar kan 
ha en större effekt på resultaten. Om författarna räknar med att resultaten tyder på att 
det finns ett samband mellan resultatmanipulering och hållbarhetsrapportering, finns det 
en risk att författarna medvetet eller omedvetet förvränger resultaten mot de förväntade 
resultaten. Under studien kommer vi därför kontinuerligt göra vårt bästa för att inte dra 
några ogrundade slutsatser utan sakliga argument. Därigenom tar vi ansatsen att 
minimera risken att förväntningarna förvränger det faktiska resultatet. Genom att göra 
denna presentation vill författarna visa att är vi väl medvetna om vår förförståelse och 
hur den kan påverka avhandlingen. Därmed anser vi oss ha mildrat risken att våra 
resultat kommer att påverkas av vår förförståelse. 
 

2.2 Epistemologi 
 
Ett centralt problem inom området epistemologi är hur forskaren införskaffar kunskaper 
som är gångbara som sanna och riktiga övertygelser (Ryan et al., 2002, s. 11). Den 
epistemologi mest lämpad för denna studie är positivismen. Positivismen är en 
epistemologi som förespråkar att vetenskapliga metoder ska användas när man studerar 
och försöker förklara verklighet och data (Bryman & Nilsson, 2011, s. 30-31). Den 
vetenskapliga metoden innebär att forskaren utnyttjar kunskap för att urskönja objektiva 
konsekvenser för den sociala verkligheten (Zikmund et al., 2012, s. 7). En annan ofta 
använd epistemologi inom det samhällsvetenskapliga området är hermeneutiken, som 
bygger på förståelse och tolkning (Bryman & Nilsson, 2011, s.32). Positivism är 
lämplig för denna studie främst eftersom sakliga empiriska observationer kommer att 

Inledning	   Teoretisk	  
Metod	  

Teoretisk	  
Referensram	   Praktisk	  Metod	   Resultat	   Analys	  &	  

Diskusion	   Slutsatser	   Sannings-‐
kriterier	  
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analyseras för att undersöka om det finns ett samband mellan resultatmanipulering och 
hållbarhetsrapportering på den svenska marknaden. 
 
Det finns en stor mängd empirisk forskning inom framförallt området 
resultatmanipulering. Denna tidigare forskning fungerar som en underliggande bas i 
denna studie för att utveckla forskningsidén och de tillhörande hypoteserna. 
Hypotestester och tester av statistiska samband genom en kontrollerbar mätmetod ger 
tolkningsbara resultat (Smith, 2011, s. 16). Vi strävar i denna uppsats mot en objektiv 
tolkningsanalys av resultaten. Som beskrivits tidigare, syftar denna studie inte till att 
utvärdera det CSR-arbete som de studerade företagen utför och vi söker heller inte en 
djupare förståelse för hur användarna av informationen tolkar rapporteringen av detta 
hållbarhetsarbete. Syftet är att försöka besvara om de redovisningsspecifika delarna 
rörande företags hållbarhetsarbete påverkar mängden resultatmanipulering som 
presenteras i den övriga redovisningen. Vi hävdar att både resultatmanipulering och 
hållbarhetsrapportering är redovisningstekniska aspekter som kan mätas och bevisas. 
Analysen grundar sig alltså inte på den sociala verkligheten. Som följd av detta har en 
positivistisk epistemologi av författarna ansetts vara lämpligast för denna studie. 
 

2.3 Ontologi 
 
Innebörden av begreppet ontologi är hur individer uppfattar verkligheten. Det finns två 
huvudsakliga ontologiska ståndpunkter. Dessa är objektivism och konstruktionism. 
Objektivismen menar att verkligheten skapas av yttre omständigheter som inte kan 
påverkas av människor eller andra sociala aktörer. Konstruktionismen menar att 
verkligheten är en konstruktion som skapas av sociala aktörer och deras interaktioner 
med varandra (Bryman & Nilsson, 2011, s. 35-37). 
 
Den ontologi mest tillämplig i denna studie är objektivism, detta som följd av att vi 
kommer att analysera data i form av faktiska redovisningssiffror och 
hållbarhetsrapporter som inhämtats från databaser. Objektivism passar uppsatsens syfte 
bättre än konstruktionismen, detta eftersom att vi strävar efter att generera bevis och 
generaliserbara principer, opåverkade av sammanhang eller observationsmiljö. 
Resultatmanipulering och hållbarhetsrapportering är förvisso åtgärder som utförs av 
personer i en social miljö. Vi argumenterar dock för att det är de fysiska dokumenten 
som presenterar finansiell och icke-finansiell information som påverkar agerandet hos 
ett företags intressenter. Om forskningsfrågan exempelvis skulle bygga på chefernas 
incitament att manipulera resultatet, skulle konstruktionism möjligen vara den mest 
lämpliga ontologin. Forskningsfrågan fokuserar dock på förekomster i de fysiska 
rapporterna. Då det är just de fysiska rapporterna som utgör de undersökta objekten i 
denna studie, inte de sociala aktörerna som konstruerat dem, lämpar sig inte ett 
vetenskapligt förhållningssätt som fokuserar på en verklighet konstruerad av sociala 
aktörer och deras interaktioner med varandra för just denna studie. Objektivism är som 
följd av ovanstående resonemang ett mer passande och logiskt vetenskapligt 
förhållningssätt för att besvara forskningsfrågan. 
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2.4 Ansatsval 
 
Under denna studie kommer en deduktiv forskningsansats tillämpas. Den deduktiva 
processen innebär att forskaren utgår från teori för att generera hypoteser och 
förutsägelser. Dessa bekräftas eller förkastas sedan beroende på resultaten från 
empiriska tester av observationer (Smith, 2011, s. 3). Den deduktiva metoden är alltså 
mest lämplig när empirisk data används för att testa teoretiska modeller och är därmed 
det mest lämpliga tillvägagångssättet för denna studie. 
 
En annan metod inom vetenskaplig forskning är den induktiva metoden. Den induktiva 
metoden används för att utveckla nya teorier från observationer och är främst använt när 
nya forskningsämnen ska skapas (Smith, 2011, s. 21-22). Vid valet av forskningsmetod 
är det viktigt att fundera kring vad syftet med forskningen egentligen innebär. Själva 
undersökningen som utförs i denna studie är förvisso unik, men de delar som undersöks 
i syfte att besvara forskningsfrågan grundar sig i tidigare forskning. Den induktiva 
metoden är därför inte lämplig i detta fall. 
 

2.5 Forskningsmetod 
 
Det finns två olika typer av forskningsstrategier: kvantitativa och kvalitativa (Bryman & 
Nilsson, 2011, s. 39). Med positivism som lämpligast epistemologi, med ett objektivt 
förhållningsätt till verkligheten och en deduktiv forskningsansats, föreslår Bryman och 
Nilsson (2011, s. 40) att den kvantitativa forskningsmetoden ska användas. I denna 
studie kommer numeriska data att undersökas för att representera kvantitativa och 
kvalitativa aspekter för informationen i företagens hållbarhetsredovisningar. Numerisk 
data kommer även att samlas in för att representera mängden resultatmanipulering i de 
studerade bolagen. Författarna kommer sedan att utföra statistiska tester för att försöka 
utläsa möjliga samband mellan dessa variabler. I linje med detta, samt i linje med 
tidigare forskning på områdena och den problemformulering studien ämnar besvara 
anser vi en kvantitativ forskningsmetod vara den lämpligaste metoden.  
 
Den kvantitativa forskningsmetoden används främst i syfte att mäta något och kan 
användas för att antingen beskriva eller förklara (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 94). Vi 
har främst valt att studera bredden och inte djupet i forskningsämnet och att analysera 
ett större antal företag. Som följd är den kvantitativa metoden det lämpligaste 
tillvägagångssättet. Med en forskningsfråga som fokuserat på beteenden och 
incitamentbetingade företeelser, hade en kvalitativ metod varit ett mer passande 
tillvägagångssätt. En kvalitativ metod hade självklart kunnat besvara forskningsfrågan. 
Detta hade dock inneburit att samtliga företag i populationen undersökts kvalitativt. Då 
insamlingsprocessen av nödvändig data och resultatmanipuleringstester är en mycket 
tidskrävande process omöjliggörs en sådan metod för att kunna uppnå studiens syfte 
inom den tidsram som studien är begränsad till. Vi strävar efter att generera 
generaliserbara resultat för det urval som ligger till grund för studien i form av 
statistiska resultat och data. Den mest passande metoden för studien är som följd av 
detta en kvantitativ forskningsmetod. 
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2.6 Litteratursökning 
 
Vid uppsatsskrivande är det viktigt att reflektera över hur författarna gått till väga vid 
litteratursökningsprocessen. Vilka kanaler som litteraturen inhämtats från och vilka 
sökord som använts under litteratursökningen är viktiga aspekter att presentera för 
läsaren (Ejvegård, 2003, s. 45 och 99). Nedan presenteras de litteratursökningsprocesser 
och sökord som använts under denna studie. 
 
De två sökmotorer som har använts under litteratursökningen är Google Scholar samt 
Umeå̊ Universitets biblioteksalbum och artikeldatabas, främst databasen Business 
Source Premier (EBSCO). Vi har i så stor utsträckning som möjligt gått till 
ursprungskällan för den litteratur som använts i studien. Litteraturen är främst hämtad 
från erkända tidskrifter, däribland Journal of Financial Economics, Journal of 
Accounting and Economics, The Academy of Management Review, The Academy of 
Management Journal. Dessa är alla högt ansedda tidskrifter i respektive ämnesområde. 
För att få idéer och hjälp att finna erkända forskare och relevanta artiklar har även 
tidigare studentuppsatser konsulterats.  
 
För att finna den litteratur som använts i denna studie har olika sökord, samt 
kombinationer av dessa använts. De sökord som främst nyttjats är: “Earnings 
Management”, “Accrual Management”, “CSR”, “Sustainability Reporting”, “GRI” samt 
“CSR legitimacy”. Utifrån dessa sökord återfanns välciterade artiklar och författare, 
vilket hjälpte oss att göra mer detaljerade sökningar under arbetets gång. För de två 
huvudsakliga ämnena i studien, resultatmanipulering och hållbarhetsrapportering, har vi 
utgått från de grundteorier som finns för att sedan komplettera med nyare studier och 
forskning på respektive område. 
  

2.7 Källkritik 
 
Att kritiskt granska de källor som används i en studie är viktigt. Ejvegård (2003, s. 62-
65) tar upp fyra delar att behandla när källor ska granskas. Dessa är: äkthetskravet, 
oberoendekravet, färskhetskravet och samtidighetskravet. Här nedan beskrivs vad de 
olika kraven innefattar och hur väl denna studie uppfyller dem. 
 
Äkthetskravet innebär ett krav för att det som skrivits är äkta och att det inte finns 
förfalskningar i det som presenteras (Ejvegård, 2003, s. 62). Det är självklart svårt att 
garantera att allt som presenteras är sant men genom att använda erkända tidskrifter och 
artiklar som är peer reviewed har vi försökt minska riskerna att presentera studier och 
forskningsartiklar som är förfalskade på något sätt. Studien gjord av KPMG är en studie 
som inte är peer reviewed och därför finns en risk att det som presenterats är vridet för 
att gynna företaget. De delar som vi har valt att inkludera från den studien är andelen 
företag som presenterar någon form av hållbarhetsrapporter. Att studien endast används 
för att ge en inblick i trenden kring hållbarhetsrapportering, samt att vi inte bedömer att 
någon vinning skulle existera för KPMG i att förfalska informationen gör att vi valt att 
inkludera den i arbetet. En annan artikel som är värd att nämna i avseende till 
äkthetskravet är Archie Carrolls “The pyramid of corporate social responsibility: 
toward the moral management of organizational stakeholders” från 1991. Denna artikel 
presenterar en av författaren utarbetad teori och grundar sig ej i empirisk forskning. 
Valet att detta till trots ändå presentera Carrolls studie i denna uppsats är en följd av vår 
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bedömning att Carrolls teori är väl förankrad i och godtagen av forskningsfältet som 
helhet. Denna bedömning grundas i att artikeln i sig är en peer reviewed artikel, samt att 
artikeln är frekvent citerad av framstående forskare på området. Flertalet av de forskare 
som använt Carrols teori i sina egna studier är publicerade i högt rankade tidskrifter. 
Syftet med att presentera Carrolls teori i denna uppsats är uteslutande att den tillför 
läsaren en presentation över hållbarhetsområdet samt för att beskriva möjliga incitament 
och motiv till den hållbarhetsrapportering som företagen redovisar. Studien testar inte 
någon hypotes som grundar sig Carrolls teori. Ej heller dras några slutsatser som utgår 
från en analys av Carrolls teori. I samband med detta vill författarna pålysa att så även 
är fallet med den rapport från KPMG som presenteras i uppsatsen. Denna rapport 
används som ovan nämnt uteslutande för att framvisa en trend på marknaden. Rapporten 
av Borglund et al. (2010) är utförd på begäran av regeringskansliet. Rapporten är 
genomförd för att se konsekvenserna av de nya riktlinjerna gällande 
hållbarhetsinformation i statligt ägda företag. Näringsdepartementet gav forskarna i 
uppdrag att genomföra studien, men tydliggör att rapporten inte utgör ett 
ställningstagande från Näringsdepartementet, samt att det är forskarna som står för 
resultaten och slutsatserna i rapporten (Olofsson 2010). Vi finner inte någon anledning 
att misstänka att äkthetskravet inte uppfylls för rapporten. 
     
För att oberoendekravet ska uppfyllas måste författarna försäkra att informationen som 
presenteras inte är påverkad av tolkningar. För att uppnå detta bör författarna inhämta 
kunskapen från primärkällor i så stor utsträckning som möjligt för att undvika att 
informationen har ändrats (Ejvegård, 2003, s. 63). Med detta som utgångspunkt har vi i 
denna uppsats valt att i största möjliga mån presentera primärkällor. I uppsatsen 
förekommer dock vissa sammanfattande artiklar som presenterar en överblick inom 
forskningsområdet. Exempel på sådana artiklar som presenteras i denna uppsats är 
Hopwoods artikel från 2009 som presenteras för att ge läsaren en inblick och förståelse i 
termen legitimitet, Suchmans artikel från 1995 om legitimitetsteori och den tidigare 
forskning som utförts på området, samt Watts och Zimmermans artikel från 1991 som 
beskriver resultatmanipulering. Likställt med Carrolls artikel om CSRs pyramid, som 
diskuterades i föregående stycke, används inte någon sammanfattande artikel till att 
skapa hypoteser i detta arbete eller för att leda någon analys senare i arbetet. När det 
kommer till de artiklar som presenterar resultat och analyser har endast primärkällor 
används för att undvika misstolkningar.  
 
Färskhetskravet innebär att det är bättre att använda sig av tidsmässigt nya källor om 
det är möjligt, jämfört med äldre (Ejvegård, 2003, s. 64). Detta är något som har 
eftersträvats, men då den koppling vi valt att göra i studien idag är outforskad, har även 
äldre litteratur använts. Begreppen hållbarhetsrapportering och resultatmanipulering är i 
sig välstuderade, men för att litteraturen som tas upp i studien ska vara relevant har 
författarna inte enbart använt nya studier, utan huvudfokus har varit på det bidrag den 
litteratur som presenteras tillför denna studie. Hedberg och Malmbors studie är från 
2003. Vi har detta till trots valt att presentera denna studie, då vi anser att den belyser 
många viktiga aspekter till vår uppsats. Resultatet av studien visar att det finns en 
koppling mellan hållbarhetsrapporter redovisade i enlighet med GRI och legitimitet på 
den svenska marknaden, vilket är en grund i vår studie. Maignan och Ralstons artikel är 
inte heller skriven i direkt nutid, utan skrevs 2002. Studien belyser skillnader mellan 
olika delar av världen rörande incitamenten för hållbarhetsrapporter. Vi anser att studien 
är viktig att presentera för att belysa denna skillnad och öka läsarens förståelse för 
relevansen att undersöka den svenska marknaden.  
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Ytterligare faktorer som medfört att vi valt att presentera tidsmässigt äldre litteratur är 
för att ge läsarna en bild av utvecklingen i de olika ämnena. Utvecklingen rör mestadels 
de studier som benämnts i äkthetskravet och oberoendekravet. Dessa studier har 
används för att ge läsaren en bättre bild av respektive ämne och utvecklingen inom 
dessa ämnen. Carrolls artikel samt Watts och Zimmermans artikel är skrivna 1991. 
Suchmans artikel är skriven 1995. Då de nämnda studierna inte används för att visa 
resultat från den underliggande forskningen, utan förklarar respektive ämne i stort anser 
vi inte att tidpunkten då dessa artiklar är skrivna försämrar kvaliteten på vår studie.  
 
Av de artiklar som presenteras i den teoretiska referensramen är många publicerade 
tidsmässigt nära denna uppsats. Exempel på dessa är: Gunny (2010), Hooks och van 
Staden (2011), Allen et al. (2013), Prior et al. (2008) och Sen et al. (2006). 
 
Den sista delen att ta i beaktning är samtidighetskravet. Detta krav innebär att litteratur 
som används är mer tillförlitlig om den är skriven tidsmässigt i relation till den händelse 
som den beskriver (Ejvegård, 2003, s. 64). Ejvegård (2003, s. 64) tar upp både 
förståelsefaktorer och glömskefaktorer som anledningar till detta. I studier som använts 
är det just glömskefaktorn som kan påverka, om texten är skriven långt efter att den 
faktiska studien genomfördes. Vissa studier som vi tagit del av har presenterat när 
studien genomfördes. I de flesta fall framgår inte av texten när den faktiska studien är 
genomförd och det är således svårt att göra en bedömning gällande samtidighetskravets 
uppfyllande. Vissa artiklar presenterar dock information när studien genomfördes. En 
studie är Sen et al. (2006). Studien genomfördes hösten 2004 och publicerades 2006. En 
annan studie är Hedberg och Malmborgs, som inleddes i november 2001 och blev färdig 
sommaren 2002.  
 
I många artiklar går det inte att utläsa exakt när studien är genomförd men genom att 
dra vissa slutsatser kan vi ändå föra en diskussion kring samtidighetskravet. Dechow et 
al. publicerade en studie 1996. Det framgår inte tydligt när studien genomfördes, men 
data som analyserades var från 1982-1992 vilket innebär att den som tidigast kan ha 
utförts 1993. Detta anser vi är relativt nära publiceringsdatumet och således minskar 
risken för att glömskefaktorn ska spela in. På samma sätt kan Subramanyams artikel 
från 1996 analyseras. Studien innehåller data från 1973-1993 och skickades för 
granskning i maj 1995 vilket även detta tyder på att glömskefaktorn inte borde påverka. 
Burgstahler och Dichevs artikel från 1997 lämnades för granskning i juni 1995 och 
innehåller årsredovisningar från 1994. Självklart kan Burgstahler och Dichevs studie 
och även de ovan nämnda, vara påbörjade tidigare men det data som behandlats är 
insamlad relativt nära de datum då artiklarna skickats in för granskning. Vi anser av den 
anledningen att ingen av ovan nämnda artiklar borde påverkas av glömskefaktorn.   
 
Av de studier och artiklar som har använts i vår studie är det vissa som är av större 
betydelse för denna uppsats. Grunden i vår uppsats kommer från Prior et als. studie, 
vilket innebär att den är av stor vikt. Två andra viktiga studier är Hooks och van Stadens 
som visar kopplingen mellan kvalitet och kvantitet på hållbarhetsrapporter samt 
Maignan och Ralstons som belyser skillnaderna i användningsområde för 
hållbarhetsrapportering, som existerar i olika delar av världen. I tabell 1 nedan visas 
dessa tre studier med koppling till Ejvegårds fyra krav. 
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 Äkthet 
(Peer Reviewed) 

Oberoende 
(Primärkälla) 

Färskhet  
(Publiceringsår) 

Samtidighet 
(Tid mellan 
studie och 
publicering) 

Prior et al. Ja Ja 2008 <4år 
Hooks & van 
Staden 

Ja Ja 2011 <3år 

Maignan & 
Ralston 

Ja Ja 2002 <3år 

Tabell 1 - Källkritik 

Det framgår inte tydligt i någon av dessa tre studier när respektive studie är genomförd, 
men det framgår vilken data studierna använder. Genom den informationen har vi 
räknat ut det längsta möjliga tidsintervall mellan genomförandet och publiceringen av 
studien. 

2.8 Samhälleliga och Etiska Aspekter 
 
Två delar som vi ser som viktiga att diskutera i detta avsnitt är fabricering och 
manipulering av data, då studien bygger på datainsamling och statistiska tester av dessa 
data. Fabricering innebär att författarna skapar data som inte existerar (Ejvegård, 2003, 
s. 144). Manipulering är ett liknande fenomen men innebär att forskaren använder 
faktisk data, men att dessa data justeras för att erhålla önskvärda resultat (Ejvegård, 
2003, s. 144-145). Ejvegård menar att detta beteende kan förekomma då forskare 
eftersträvar att bli publicerade i tidskrifter och sensationella resultat ökar möjligheten att 
få sin forskning publicerad (Ejvegård, 2003, s. 145). Då författarna av denna uppsats 
inte har någon strävan att bli publicerade och inte har någon vinning i att erhålla ett 
speciellt resultat, utan fokus ligger på att genomföra en bra studie, ser vi risken för detta 
nära obefintlig. För att ytterligare underlätta detta kommer vi i studien att göra en tydlig 
distinktion mellan resultat- och analyskapitlet. I resultatkapitlet kommer endast faktiskt 
data och resultat av tester att presenteras, helt utan värderingar. Analyser, tolkningar och 
kopplingar till befintliga teorier kommer sedan att presenteras i analyskapitlet. 
 
Samhället har under de senaste två decennierna börjat förstå att transparens hos företag 
är av vikt för att företagen inte ska ha en skadlig inverkan på samhället som helhet. 
Korporativa skandaler som Enron och Worldcom har lett till att många röster höjts för 
att mer information om de fundamentala värdena och välmående hos företagen måste 
framvisas för att den omgivning i vilken företagen verkar inte ska lida skadliga effekter 
av företagens misslyckanden. Företag påverkar sin omgivning i en stor utsträckning, 
exempelvis via anställningsmöjligheter, tillhandahavande av tjänster och produkter och 
förorening och utsläpp. Denna studie undersöker trovärdigheten i den information som 
företagen delger sin omgivning.  Därav är i huvudsak de samhälleliga effekterna av vår 
studie ett försök att öka medvetenheten och förståelsen för risker som härrör 
användandet av en snedvriden presentation av företagens finansiella och icke-finansiella 
information bland de största bolagen i Sverige, då dessa kan anses ha störst påverkan på 
sin kringliggande omgivning. 
 
I studien har företagen som ingått i de olika hypoteserna presenterats. Detta har 
genomförts för att läsarna ska få en möjlighet att sätta sig in i de urval som gjorts i 
studien. Dock har inga kopplingar gjorts mellan de specifika företagen och 
resultatmanipuleringen, detta då författarna inte vill utlämna information rörande de 
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specifika företagens resultatmanipulering. Vi bedömer som följd av detta resonemang 
att studien inte medför några samhälleliga implikationer.  
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3. Teoretisk Referensram 
 
I detta kapitel kommer de teorier som arbetet baseras på att presenteras för att ge 
läsarna en djupare förståelse av det valda ämnet. Första delen av kapitlet behandlar 
begreppet resultatmanipulering och dess innebörd. Efter detta behandlas företags 
samhällsansvar och hållbarhetsrapporteringsbegreppet presenteras för att sedan 
diskuteras ihop med relevanta teorier kopplade till dessa begrepp, så som signalteorin, 
agentteorin och legitimitetsteorin. Utifrån de presenterade teorierna, med koppling till 
arbetets problemformulering och syfte presenteras slutligen hypoteserna för detta 
arbete. 

 
_________________________________________________________________ 
 

3.1 Resultatmanipulering 
 
Företagets resultat är en central del i den finansiella rapporteringen. 
Resultatrapporteringen är en viktig faktor för både interna och externa intressenter när 
de ska utvärdera företagsledningens prestationer. Dessa intressenter innefattar kunder, 
leverantörer, fordringsägare, nuvarande investerare, potentiella investerare och övriga 
intressenter. Investerare tar sin utgångspunkt i den finansiella rapporteringen när de 
mäter företagsledningens prestationer, exempelvis när de bestämmer bonusar och andra 
prestationsbaserade kompensationer. Då dessa bedömningar ofta utgår från företagets 
rapporterade resultat skapar detta incitament för företagets ledning att manipulera deras 
resultatrapportering i en önskad riktning (Watts & Zimmerman, 1990, s. 131-136). De 
redovisningsstandarder och ramverk som finns tillgängliga för företag att efterfölja 
lämnar utrymme för företagsledningen att till viss del välja redovisningsmetod. 
 
Resultatmanipulering kan ta olika former beroende på den önskade effekten av 
manipuleringen. En sådan önskad effekt som företagsledningen kan vilja åstadkomma 
är att via resultatmanipulering “jämna ut” resultatet för att på så vis framvisa en stadig 
nivå på resultatet sett över flera perioder (DeFond & Park, 1997, s. 115). Den vanligast 
förekommande formen av resultatmanipulering som tidigare forskning presenterar är 
när företagsledningen via manipulation av företagets intäktssida försöker maximera det 
redovisade resultatet. Andra intentioner kan vara att minska företagets rapporterade 
resultat (stålbad), med avsikten att nästkommande års resultatrapportering ska tolkas 
som tillfredsställande för företagets intressenter (Kirschenheiter & Melumad, 2002, p. 
776). Resultatmanipulering handlar om att presentera en av företagsledningen önskad 
bild av företaget och möjliggörs när företagsledningen besitter information som övriga 
intressenter inte tagit del av. Dechow et al. (1996) studerade ett antal amerikanska 
företag som fanns med på en lista hos US Securities and Exchange Commission (SEC) 
över företag som misstänktes ha manipulerat resultat. En slutsats dragen från resultatet 
av denna studie är att när marknaden misstänker att företagsledningen försöker vilseleda 
investerare, genom att rapportera informationen på ett sätt som inte återspeglar en sann 
bild av företagets resultat, reagerar den med att företagets värde på marknaden minskar 
(Dechow et al., 1996, s. 3). Dechow et al. (1996) och de resultat som framställs i studien 
är frekvent citerade på forskningsområdet resultatmanipulering. Att upptäckten av 
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resultatmanipulering i ett bolag har en värdeminskande effekt på bolagets aktievärde går 
att se som en direkt följd av att företagets rykte på marknaden skadats. Vi argumenterar 
för att detta innebär att bolaget har incitament att söka återställa detta genom metoder 
som uppfattas positivt av företagets omgivning.  
 
Förutom valet av redovisningsmetod finns andra tillvägagångssätt för företagsledningen 
att styra resultatrapporteringen i en önskad riktning. Genom att manipulera de konton 
som innehåller periodiseringar kan företagsledningen exempelvis styra tidpunkten för 
delgivandet av händelser som påverkar resultatet. Subramanyam (1996) genomförde en 
studie på samtliga företag och år för vilka nödvändiga data fanns tillgängliga på Center 
for Research in Security Prices (CRSP) 1992 och i Compustat 1992 databases. Studien 
undersöker om priserna på aktiemarknaden inkorporerar diskreta periodiseringar, 
genom att studera data över en femårsperiod. Subramanyams (1996) fann resultat som 
pekar på att marknader i genomsnitt inräknar diskreta periodiseringar i priserna på 
aktiemarknaden. Ett annat tillvägagångssätt som observerats i tidigare forskning är 
manipulation av aktiviteter, där företagsledningen exempelvis vidtar åtgärder som 
ändrar strukturering av en verksamhet, en investering, eller en finansieringstransaktion, 
detta i ett försök att påverka den slutgiltiga rapporteringen (Gunny, 2010, s. 855). 
Gunny undersöker i studien resultatmanipulering för amerikanska företag med 
incitament att uppfylla riktmärken för resultatet. Författaren undersöker till vilken grad 
företag som uppfyller riktmärken använder sig av resultatmanipulering, framförallt 
manipulering av aktiviteter, och den efterföljande prestationsnivån på företagen. 
Resultaten indikerar ett starkt samband mellan företag som precis uppfyller riktmärken 
för resultatet och resultatmanipulering (Gunny, 2010, s. 886). Detta indikerar att när 
företagets resultat precis är i linje med det önskvärda resultatet kan misstankar om 
resultatmanipulering uppstå. Som följd av detta argumenterar vi för att bolag som styrs 
av en företagsledning som känner av en större press från berörda intressenter att uppnå 
riktmärken för resultatet är mer benägna att manipulera resultatet. Studien är dock 
utförd i ett land och på en marknad som följer en annan redovisningsstandard än de 
bolag som ligger till grund för denna uppsats. Som följd av detta ser vi inte resultaten 
från denna studie som direkt överförbara på den svenska marknaden, men resultaten är 
dock intressanta att lyfta fram som ett förslag till de möjliga incitament 
företagsledningar kan ha till resultatmanipulering även på den svenska marknaden.  
 
Watts och Zimmerman (1990) presenterar två olika sätt att se på de incitament som 
företagsledningar kan ha till att tillämpa resultatmanipulering. Den opportunistiska 
teorin innebär att företagsledningen använder resultatmanipulering för att maximera sin 
egen nytta. Exempel på detta kan vara för att erhålla prestationsbaserade ersättningar, 
imponera på den sittande styrelsen, bibehålla sysselsättningsgraden samt att sända 
positiva signaler om företagsledningens kompetens till marknaden (Watts & 
Zimmerman, 1990, s. 131-140). Den effektiva teorin drar slutsatsen att 
resultatmanipulering används som ett ledningsverktyg för att anförtro 
insiderinformation till utomstående och därmed öka nyttan av den finansiella 
rapporteringen för investerare (Watts & Zimmerman, 1990, s. 131-140). 
Resultatmanipulering skulle med andra ord kunna vara både till för- och nackdel för 
företagets intressenter. Subramanyam (1996) menar att om företagsledningen använder 
resultatmanipulering för att möjliggöra att de i den finansiella rapporten tydliggör de 
fundamentala värdena för företaget är detta gynnsamt för intressenterna. Dessa båda 
synsätten på resultatmanipulering grundas i synen på företagsledningens 
motivationsfaktorer. 
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Den sammantagna forskningen på området fokuserar främst på att företagsledningar har 
tre huvudsakliga motivationsfaktorer till att manipulera resultatframställningen: 
 

1. Påverka aktiemarknaden 
2. Säkra uppfyllelse av prestationskontrakt 
3. Tillgodose regulatoriska motiv 
(Healy & Wahlen, 1999, s. 367) 

 
Ovanstående motivationsfaktorer behandlar främst företagsledningens incitament att 
tillfredsställa investerare, styrelse och regulatoriska institutioner. Burgstahler och 
Dichev (1997) utförde en studie som omfattar alla tillgängliga företag på Annual 
Industrial and Research Compustat databases för åren 1976-1994, för att vidare söka 
förståelse för de underliggande motivationsfaktorerna till resultatmanipulering. Banker, 
finansinstitut och företag i reglerade branscher borträknades i studien, då dessa 
redovisar efter andra riktlinjer än övriga företag. Studien visar att en lika stark 
motivationsfaktor till resultatmanipulering är att tillfredsställa företagets kunder, 
leverantörer, kreditgivare och anställda. Exempelvis blir leverantörer mer villiga att 
erbjuda bättre villkor, både på grund av att företaget framstår som mer benägna att göra 
betalningar för löpande inköp och eftersom företaget framstår ha bättre möjligheter till 
att göra större framtida köp (Burgstahler & Dichev, 1997, s. 122). Dessa resultat ger oss 
anledning att misstänka att företag använder resultatmanipulering för att sända positiva 
signaler inte bara i syfte att påverka aktiemarknaden och regulatoriska institutioner och 
säkerställa prestationsbelöningar, utan även för att delge övriga intressenter en positiv 
bild av företagets prestationer. Som följd av detta resonemang vill vi argumentera för att 
resultatmanipulering inte enbart påverkar företaget som resultatmanipulerar, utan även 
kan ha negativa effekter på de intressenter som använder sig av företagets redovisning. 
Vidare visade Burgstahler och Dichevs (1997 s. 124-125) resultat att företag 
resultatmanipulerar för att undvika ett minskat resultat och förluster. Burgstahler och 
Dichev (1997, s. 124-125) argumenterar vidare för att företag med ett resultat nära 
riktlinjerna för resultatet tenderar att manipulera resultatet i den önskade riktningen. 
Från detta argumenterar vi för att skillnader mellan resultatmanipulering som 
genomförs i syfte att minska resultatet och resultatmanipulering som genomförs i syfte 
att öka resultatet bör tas i beaktande när en studie i ämnet utförs, detta då de 
underliggande incitamenten för resultatmanipuleringen skiljer sig.  
 
Samtliga dessa motivationsfaktorer grundar sig dock i företagsledningens möjligheter 
att påverka användare av den finansiella informationen, främst analytikers rapporter och 
framtidsprognoser som är baserade på de ekonomiska värdena i rapporterna (Healy & 
Wahlen, 1999, s. 370-371). Detta medför i vår mening att den samlade bedömningen av 
företagets informationsgivning är vad som ligger till grund för hur företaget uppfattas 
av sin omgivning. 
 
Tidigare forskning på området har också visat att företagsledningar främst använder sig 
av resultatmanipulering för maximera sina egna personliga fördelar. Detta har främst 
tydliggjorts i situationer där medlemmarna i företagsledningens anställning och 
anseende inom branschen hotas, samt när företagsledningen försöker uppnå 
jämförelsetal i sin redovisning. Anställning och rykte är viktigt för företagsledningens 
personliga välbefinnande och framtid. Att lyckats uppnå de på förhand uppsatta 
jämförelsetalen är ofta viktigt för företagsledningens ersättningar och bonusavtal. 
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Chefer kommer att välja den redovisningsmetod som är lämpligast för att nå dessa 
jämförelsetal, detta för att erhålla bonusar och öka sitt eget välbefinnande (Healy, 1985, 
s. 106). 
 
Healy och Wahlen (1999) menar även de att resultatmanipulering är förknippat med 
både potentiella kostnader och potentiella fördelar. Fördelarna är bland annat en ökad 
möjlighet för chefer att trovärdigt förmedla insiderinformation till marknaden. En 
kostnad för resultatmanipulering menar Healy & Wahlen (1999, sid. 369) vara att det 
leder till en snedvriden resursallokering av kapital.  
 
Ett av de främst undersökta tillvägagångssätten för resultatmanipulering i 
redovisningsteori är manipulering av periodiseringar. Enligt Roychowdhury (2006) 
innebär denna manipuleringsaktivitet exempelvis att företagsledningen underpresenterar 
osäkra fordringar och/eller försenar avskrivningen på tillgångar. Detta är ett 
tillvägagångssätt som inte påverkar företagets kassaflöde (Roychowdhury, 2006, s. 
336). 
 
Grundtanken i periodiseringsmanipulering är att använda periodiseringskonton på ett 
sätt där företagsledningen exempelvis kan uppskatta värdet av ett objekt. Detta 
tillvägagångssätt är mindre synligt för användarna av den finansiella rapporten och 
mindre kostsamt än vad exempelvis ett byte av redovisningsmetod skulle vara 
(Alexander et al., 2011, s. 777). Exempel på konton som innehåller periodiseringar och 
som därmed är mer utsatta för manipulation, är kundfordringar, varulager, 
leverantörsskulder, upplupna skulder, avskrivningar och engångsposter (Marquardt & 
Wiedman, 2004, s. 464). Värdena på samtliga dessa konton presenteras som följd av 
uppskattningar och det blir därför upp till ledningen att välja hur mycket varje objekt 
ska belasta företaget under den aktuella perioden. 
 
Att manipulera periodiseringskonton innefattar dock en återföringseffekt. Allen et al. 
(2013) undersökte denna återföringseffekt genom att undersöka data från 5638 
observationer av nedskrivningar på amerikanska företag i deras 10-K mellan åren 1962 
till 2009. Allen et al. (2013, s. 127-128) framvisar resultat på att all manipulation av 
periodiseringskonton någon gång måste återföras, vilket innebär en kostnad för 
företaget på längre sikt. DeFond och Park (2001, s. 400-401) presenterar vidare bevis på 
denna kostnad och menar att den inkomsthöjande effekten av 
periodiseringsmanipulering senare kompenseras av en resultatsänkande 
återföringseffekt. Deras studie undersöker 14 839 företags kvartalsrapporter från First 
Calls historiska databas mellan åren 1992 till 1995.  Sammanställt är kostnaderna för 
periodiseringsmanipulering dels de kostnader som följer om marknaden misstänker 
manipuleringen, samt de kostnader som återföringseffekten innebär på längre sikt 
(Defond och Jiambalvo, 1994, s. 146). Med detta vill vi återigen belysa de kostnader 
som resultatmanipulering kan innebära. Marknadens bestraffning vid upptäckten av 
resultatmanipulering argumenterar vi utifrån detta vara den direkta kostnaden som den 
sittande företagsledningen kan drabbas av. Den långsiktiga återföringseffekten drabbar 
bolaget som helhet på längre sikt och behöver nödvändigtvis inte drabba den 
företagsledning som ansvarar för manipuleringen. Vi argumenterar återigen för att det 
är skadan som uppstår på företagets rykte bland sin omgivning som drabbar 
företagsledningen på kortare sikt. Defond och Park (2001) undersökte kvartalsrapporter 
under åren 1992 till 1995. Allen et als. (2013) resultat indikerar dock att kostnaderna 
som uppstår via återföringseffekten fortfarande är aktuella, vilket i vår mening 
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ytterligare indikerar risken för att företagets intressenter drabbas negativt av 
periodiseringsmanipulering på längre sikt.  
 
Ett annat tillvägagångssätt för resultatmanipulering är att manipulera de verkliga 
aktiviteter som företaget utför. Exempelvis kan företagsledningen välja att sänka 
priserna och tillåta en mer okontrollerad försäljning på kredit för att öka årets 
försäljningar, eller öka produktionen av inventarier för att på så vis minska kostnaden 
för sålda varor (Roychowdhury, 2006, s. 339). Manipuleringen av de faktiska 
aktiviteterna påverkar alltså företagets kassaflöde och företagets resultat. Att manipulera 
de faktiska aktiviteterna utgör dock aktioner som inte härrör enbart 
redovisningstekniska tillvägagångsätt för att påverka resultatet.  
 

3.2 CSR 
 
För att erbjuda läsaren en inblick över forskningsområdet kring hur CSR ser ut 
presenterar vi här en övergripande bild av ämnet. Företagets samhällsansvar, mer känt 
genom den engelska termen Corporate Social Responsibility (CSR), är ett begrepp som 
har blivit vanligt och populärt att studera på forskningsfältet. Även om innebörden av 
uttrycket har ändrats över tid så är det inget nytt begrepp. Uttrycket nämns i litteratur 
även tidigare än så, men från 1950-talet och framåt har begreppet CSR studerats och 
utvecklats. Howard R. Bowen ses som en av frontfigurerna till begreppet med en bok 
som gavs ut 1954 (Carroll, 1999, s. 269). Det finns många definitioner av begreppet 
CSR. Carroll (1999) tar upp flertalet av dessa definitioner i sin text och menar att det 
var främst under 1970-talet som forskare försökte definiera CSR. Definitionerna som 
tas upp av Carroll skiljer sig mellan varandra men något som är återkommande är att 
företag och organisationer, utöver den ekonomiska vinningen, bör se till samhällets 
behov och nytta. McWilliams och Siegel (2001, s. 117) definierar CSR som: ”CSR är 
åtgärder för att främja social nytta, utöver företagets intresse och vad som krävs av lag”.  
 
Archie Carroll, som refererades i föregående stycke, är en forskare inom ämnet CSR 
och har bidragit till forskningsämnet med flera artiklar som är vanligt förekommande i 
andra forskares arbeten. Carroll har valt att dela upp CSR i fyra olika perspektiv. Dessa 
är de ekonomiska, juridiska, etiska samt filantropiska perspektiven. Carroll (1991) 
benämner detta som “The Pyramid of Corporate Social Responisbility”, fritt översatt till 
CSRs pyramid. Denna pyramid presenteras i figur 1. 
 
Det ekonomiska och det lagliga perspektivet utgör grunderna i CSRs pyramid. Dessa är 
en viktig del i CSR men är inte något som får ett företag att sticka ut. Att vara 
vinstdrivande anser vi vara en fundamental del för ett företag, åtminstone över en längre 
tid, för att kunna ha en fortlöpande verksamhet. Det är även viktigt för företag att följa 
lagar och regler. Dessa grundstenar ser vi inte som något företagen väljer ur ett 
samhällsnyttigt perspektiv, utan som en central del för företagets överlevnad på 
marknaden. 
 
Det etiska och det filantropiska perspektivet är till skillnad från de två tidigare nämnda 
perspektiven inte ett krav för att företaget ska kunna existera. De etiska delarna består 
av beteenden som inte krävs av lagar, men som är något ett företags intressenter 
förväntar sig (Carroll, 1991, s. 41). De normer och förväntningar samhället har på 
företag förändras med tiden och det är viktigt för företag att anpassa sig för att på 
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kontinuerlig basis möta dessa förväntningar (Carroll, 1991, s. 41). Aspekter som en 
gång varit förväntningar blir till lagar och förväntningarna höjs. På så sätt existerar ett 
samband mellan det juridiska och det etiska perspektivet (Carroll, 1991, s. 42). En 
annan viktig del av det etiska perspektivet är att inte åsidosätta normerna till fördel för 
företagets vinning (Carroll, 1991, s. 42). 
 

	  
Figur 1 - CSRs pyramid (Carroll, 1991, s. 42) Egen översättning 

Det sista perspektivet och toppen av pyramiden är det filantropiska perspektivet. Den 
stora skillnaden mellan det filantropiska perspektivet och det etiska perspektivet är 
förväntningarna från samhället. Även om de etiska delarna inte är ett krav ur en juridisk 
ståndpunkt, är det något som samhället förväntar sig av företaget (Carroll, 1991, s. 42-
43). Företagets aktioner utifrån det filantropiska perspektivet är något som samhället ser 
positivt på. En avsaknad av densamma innebär dock inte, ur samhällets synsätt, att 
företaget agerar på ett oetiskt sätt (Carroll, 1991, s. 43). Den sista nivån är den minst 
viktiga men kanske den som får ett företag att sticka ut mest, då det innebär aktioner 
utöver vad som förväntas av samhället (Carroll, 1991, s. 43).     
 
“Företaget bör sträva efter att göra en vinst, lyda lagen, vara etiskt, och vara en god 
samhällsmedborgare” (Carroll, 1991, s. 43). 
 
Carroll (1991) har emellertid inte stöd från någon empirisk forskning. Artikeln utgör en 
av författaren utarbetad teori och som följd av detta bedömer vi inte artikeln vara 
reliabel nog att stå som grund för denna uppsats fortsatta arbete. Artikeln tillför dock ett 
värde i denna uppsats genom att presentera en bild av det CSR-arbete som ligger till 
grund för den information som delges i företags hållbarhetsrapporter, samt för att här 
och i kapitlet där legitimitetsteorin presenteras visa exempel på den samhälleliga 
vinning företag kan tänkas eftersträva i sitt arbete med CSR-frågor.  
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3.3 Hållbarhetsredovisning 
 
Förväntningarna på företags informationsgivning har ökat under det senaste decenniet. 
Storskaliga konkursskandaler såsom Enron och Worldcom har inneburit att de 
ekonomiska marknaderna idag förväntar sig en utförligare och mer transparant 
rapportering om företagens aktiviteter. Som ett led i denna utveckling har rapporter 
rörande företags arbete med hållbarhet blivit en allt vanligare del i företagens 
informationsgivning (Hahn & Lülfs, 2013, s. 34).  Borglund et al. (2010, s. 111) menar 
att rapporteringen av företagets hållbarhetsarbete också är en viktig del i att stärka 
företagets rykte.  
	  
Hållbarhetsrapportering handlar om att rapportera den ekonomiska, miljömässiga och 
sociala påverkan ett företags arbete har på samhället (GRI, about GRI, 2014). 
Redovisningen av företagets samhällsansvar är ett exempel på sådan 
hållbarhetsrapportering. Hållbarhetsrapportring hjälper företag att sätta mål, mäta 
resultat och hantera förändringar för att skapa en mer hållbar organisation (GRI, G4, s. 
3). 
 
Publiceringen av hållbarhetsrapporter är en frivillig del av årsrapporteringen. Företagen 
är alltså inte bundna av lagar och regler att rapportera hållbarhet, till skillnad från annan 
information som företagen publicerar. Undantaget från detta är statligt ägda bolag i 
Sverige där krav ställs på att tillhandahålla separata hållbarhetsrapporter enligt GRIs 
riktlinjer. Företagen är heller inte bundna att utsätta hållbarhetsrapporten för granskning 
av en tredje part, exempelvis en revisor, innan den publiceras för allmänheten. 
Information som erbjuder intressenterna en ökad insyn i företagets aktiviteter ökar dock 
företagets trovärdighet och pålitlighet, en transparens som ökar via både kvantiteten och 
kvaliteten på det som presenteras i företagets rapporter (Borglund et al., 2010, s. 19). 
Hållbarhetsrapportering kan ske genom ett antal olika kanaler. Exempel på de 
vanligaste rapporteringskanalerna som företag använder sig av för att rapportera 
företagets hållbarhetsarbete är genom företagets årsredovisning, företagets hemsida eller 
via separata hållbarhetsrapporter (Borglund et al, 2010, s. 111). 
 

3.3.1 Hållbarhetsrapporter – Kvalitet och Kvantitet 
 
Som nämndes i inledningskapitlet är en studie gjord i Nya Zeeland gällande kopplingen 
mellan kvalitet och kvantitet på hållbarhetsrapporter. Hooks van Staden (2011) 
studerade 32 Nya Zeeländska företags hållbarhetsrapportering. Företagen valdes ut från 
Centre for Business and Sustainable Development´s (CBSD) databas som innehöll 54 
företag. 22 av dessa företag togs inte med i studien. De 22 företagens rapporter som inte 
togs med i studien var antingen inte tillgängliga för allmänheten eller så var 
informationen på något sätt ofullständig (Hooks, van Staden, 2011, s. 203). För att göra 
analysen användes flera typer av rapporter, så som årsredovisningar, separata 
miljörapporter, internetrapporter och även andra för studien relevanta rapporter (Hooks, 
van Staden, 2011, s. 203). 
 
För att mäta kvantiteten på rapporterna användes antal meningar, antal sidor samt 
proportionen hållbarhet av den totala rapporten (Hooks, van Staden, 2011, s. 203). För 
att mäta kvaliteten av rapporterna användes olika metoder men gemensamt var att data 
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indexerades på olika skalor för att göra det möjligt att statistiskt testa om det fanns 
korrelation mellan mängden som rapporterades och kvaliteten på det som rapporterades. 
 
Resultatet av studien visade att det fanns en tydlig korrelation mellan kvalitet och 
kvantitet på de rapporter som studerades (Hooks & van Staden, 2011, s. 205-208). Alla 
tre kvantitetsmått som användes, antalet meningar, antalet sidor samt andelen hållbarhet 
av totala rapporten, var signifikant korrelerade med kvaliteteten på rapporten. 
Korrelationen var positiv och yttrade sig i form av att en större kvantitet av 
hållbarhetsrapportering innebar en högre kvalitet på det som rapporterades (Hooks, van 
Staden, 2011, s. 205-208). Korrelationen mellan kvaliteten och antalet sidor på 
hållbarhetsrapporten hade en förklaringsgrad på 0,889 med ett p-värde på <0,001 
(Hooks, van Staden, 2011, s. 205-208). Studien utgör en fackgranskad tidskrift som 
publicerats i British Accounting Review. Detta innebär att artikeln är accepterad och har 
en viss tyngd på forskningsfältet rörande hållbarhetsrapportering. Ett sådant stort 
bortfall i den ursprungliga populationen anser vi dock minska generaliserbarhet för 
studien. Som följd av detta kommer författarna för denna uppsats ingående att granska 
utvalda företags hållbarhetsrapporter i syfte att undersöka om det kvalitativa innehållet 
påverkar resultatmanipulering, samt om rapporternas kvalitet har ett samband med de 
kvantitativa aspekterna för de rapporter som granskas. 
 

3.3.2 Dokumentanalys och företags hållbarhetsredovisning 
 
Som presenterats i föregående avdelning kan dokumentanalys användas som verktyg för 
att bedriva empirisk forskning inom hållbarhetsrapportering. Dokumentanalys innebär 
att forskare försöker härleda kvantitativa skalor genom att koda kvalitativ data, för att 
på så vis skapa möjligheter att studera och dra slutsatser från den information som testas 
(Abbot et al., 1979, s. 504). 
 
Då företag använder sin rapportering av icke-finansiell information för att skicka 
signaler till sina intressenter, är det av vikt för forskningsområdet att förstå den 
information som företagen delger (Guthrie & Abeysekera, 2006, s. 115). 
Dokumentanalys är det forskningsverktyg som mest frekvent använts inom forskning på 
området hållbarhetsrapportering. Parker (2005) genomförde en studie på olika metoder 
som använts vid forskning på hållbarhetsrapportering. Studien undersökte 233 tidigare 
artiklar som studerat hållbarhetsredovisning mellan åren 1988-2003. Studien visade att 
dokumentanalys var det klart mest använda forskningsverktyget på området. Andra 
metoder som använts på forskningsområdet, men i betydligt mindre utsträckning, var 
fallstudier, intervjuer, enkäter, litteraturstudier och experimentstudier (Parker, 2005, s. 
851-855). 
 
 
En av begränsningarna för den dokumentsanalys som tidigare forskning på området har 
genomfört är att fokus har varit på kvantitet snarare än på kvalitet (Guthrie & 
Abeysekera, 2006, s. 118). Detta problem går dock till viss del att avhjälpa genom att 
skapa ett index med på förhand bestämda nyckelord, för att sedan mäta hur frekvent 
dessa nyckelord förekommer i rapporten (Coy et al., 2001, s. 81).  Dessa index är 
vanligt förekommande i dokumentanalyser utförda på icke-finansiella rapporter (ex. 
Guthrie & Abseysekera, 2006; Hooks & van Staden, 2011; Olsson, 2004; Schneider & 
Samkin, 2008; Whiting & Miller, 2008). Kvantiteten på den text som rapporterna 
innefattar är som ovan nämnt en vanligt använd metod för att analysera kvalitet på 
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hållbarhetsrapporter. Högkvalitativa rapporter kan dock vara koncisa. Det är därför att 
föredra att en dokumentanalys även kompletteras med ett index av nyckelaspekter för 
att öka tillförlitligheten i att använda forskningsverktyget som en proxy för att mäta 
kvaliteten på rapporten (Guthrie & Abeysekera, 2006, s. 202).  
 
För att ett dokumentanalysindex ska vara effektivt, bör vissa tekniska krav uppfyllas 
(Guthrie et al., 2004, s. 287) Inledningsvis måste de kategorier som används för 
klassificeringen vara tydligt definierade. För det andra är objektiviteten viktig. Det 
måste klart tydliggöras till vilken kategori en komponent tillhör, så att detta inte 
påverkas av forskarens godtycklighet under forskningsprocessen. Slutligen måste 
informationen kunna kvantifieras för att mätningen ska kunna genomföras (Guthrie et 
al., 2004, s. 287). Ytterligare aspekter som är viktiga att reflektera över vid 
genomförandet av en dokumentanalys är vilken vikt som fästs vid de olika kategorierna 
(Coy & Dixon, 2004, s. 84). Det index som ligger till grund för analysen bör alltså vara 
utformat på ett sätt som klassificerar komponenterna efter deras innehållsmässiga 
innebörd.  
 
Vissa företag opererar i miljökänsligare branscher än andra. Dessa företag kan därav 
antas ha större förväntningar på sig att i högre grad arbeta med hållbar utveckling. I 
linje med detta argument kan även dessa företags hållbarhetsrapporter antas ha högre 
krav på sig från ett intressentperspektiv. Frost och Wilmshurst (2000) rankade de topp 
tio miljömässigt känsligaste branscherna för en dokumentsanalys på 
hållbarhetsrapportering hos de företag som ingick i dessa branscher. Många 
hållbarhetsrapporter innehåller förutom textskrift även bilder, diagram och grafer. Hur 
dessa bör behandlas råder det idag inte konsensus om på forskningsområdet. I 
dokumentsanalysen i Frost och Wilmshurts studie uteslöts bilder, diagram och grafer. 
Frost och Wilmshurts (2000, s.360) omnämner detta som en begränsning för studien. 
Det kan dock vara problematiskt att försöka kvantifiera den effekt bilder, diagram och 
grafer kan tillföra en hållbarhetsrapport, då denna åtgärd kan medföra subjektiva 
tolkningar (Guthrie & Abeysekera, 2006, s. 121). Dessa argument komplicerar debatten 
om vilken vikt som skall läggas vid bilder, diagram och grafer vid genomförandet av en 
dokumentanalys.  Unerman (2000) anser dock att även information som inte presenteras 
i ord kan vara av betydelse för rapportens kvalitet. Han anser därför att sidantalet på 
hållbarhetsrapporten är en bättre indikator på kvaliteten på rapporten när en 
dokumentanalys genomförs, än att exempelvis endast inkludera antalet ord i analysen 
(Unerman, 2000, s. 674-675). Vi anser att bilder och diagram i hållbarhetsrapporter 
måste tas i beaktandet när en dokumentsanalys genomförs. En del av de bilder och 
diagram som presenteras innehåller viktig information rörande företagets 
hållbarhetsarbete, samtidigt som andra bilder i vår mening endast fungerar som 
utfyllnad. Den bedömning som görs av dessa bilder och diagram kan anses vara 
subjektiv men genom att koppla de bilder och diagram som analyseras, till det 
förutbestämda index som används anser vi att subjektiviteten minskar. 
 

3.3.3 Hållbarhetsredovisning – Geografiska skillnader 
 
I en artikel av Maignan & Ralston (2002) diskuteras hur företag använder CSR och hur 
attityden kring användandet skiljer sig mellan olika länder. När artikeln skrevs var 
teorier om att använda hållbarhetsredovisning för att legitimera och marknadsföra ett 
företag studerat främst i Nordamerika. I sin studie försöker Maignan och Ralston (2002, 
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s. 497) utvidga kunskapen genom att studera skillnader mellan USA och Europa, som i 
studien representeras av Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. 
 
I studien deltog totalt 400 företag, jämt fördelade från de fyra ovan presenterade 
länderna. Olika databaser i länderna användes och 100 företag valdes slumpmässigt ut 
från ländernas 500 största företag. Studien genomfördes i form av en dokumentsanalys 
av den CSR-information som företagen delgav på sin hemsida. Målet med studien var 
dels att se till vilken utsträckning företagen försöker framvisa en bild av ett socialt 
ansvarstagande och även att ta reda på vilka motiv, processer och frågor som tas upp i 
rapporterna för att förmedla bilden av en god samhällsmedborgare (Maignan & Ralston, 
2002, s. 497-498). 
 
Resultatet visade att det fanns stora skillnader mellan länderna. Exempelvis så var det 
48 % respektive 41 % av företagen i Storbritannien och USA som visade engagemang 
för CSR-frågor medan det endast var 24 % respektive 17 % i Frankrike och 
Nederländerna (Maignan & Ralston, 2002, s. 502-505). Även innehållet skiljer sig 
mellan länderna där det visade sig att företag i USA och Storbritannien tenderade att 
rapportera mer och fler delar av CSR på sina hemsidor än företagen i Frankrike och 
Nederländerna (Maignan & Ralston, 2002, s. 502-505). Det framkom även i studien att 
Amerikanska företag, i betydligt större utsträckning än i de Europeiska, hävdade att 
hållbarhetsrapporteringen var en del av eller en förlängning av företagets kärnvärden 
(Maignan & Ralston, 2002, s. 505). Maignan och Ralstons (2002) studie genomfördes 
dock i början av sekelskiftet. Hållbarhetsrapportering på den svenska marknaden har 
sedan dess ökat. Mellan åren 2011 till 2013 ökade hållbarhetsrapporteringen på den 
svenska marknaden från 72 % till 79 % av företagen (KPMG, 2013, p. 26). En rimlig 
slutsats utifrån detta anser vi kunna vara att företagen på den svenska marknaden har 
blivit mer benägna att rapportera sitt arbete rörande hållbarhet.  
 

3.3.4	  Riktlinjer	  för	  hållbarhetsredovisning	  
 
Hållbarhetsrapportering är som tidigare beskrivet inget på företagen uppställt krav, men 
något som har blivit vanligt förekommande bland företag (KPMG, 2013). Då det, på de 
flesta platser i världen, inte finns några krav på att tillhandahålla rapporter finns inte 
heller bindande regler kring utformningen. För att underlätta företagens redovisning av 
hållbarhet samt göra dessa rapporter mer jämförbara finns olika organisationer som 
arbetar med dessa frågor. En känd organisation som är ledande inom detta är Global 
Reporting Initiative (GRI). GRI har funnits sedan 1997 och gav ut de första riktlinjerna 
år 2000. Sedan dess ytterligare tre versioner lanserats och den senaste (G4) gavs ut i maj 
2013. Delar som ingår i det som GRI erbjuder är bland annat allmänna riktlinjer, 
sektorspecifika riktlinjer samt coachning och utbildning. GRIs mission är; ”att göra 
hållbarhetsredovisning till allmänt vedertagen praxis genom att ge vägledning och stöd 
till organisationer.” (GRI about GRI, 2014). 
 
En hållbarhetsrapport ska innehålla information om den ekonomiska, miljömässiga och 
sociala påverkan ett företags arbete har, såväl positivt som negativt (GRI, G4, s. 3). En 
annan aspekt som ska speglas i rapporten är företagets värderingar och hur kopplingen 
mellan företagets uttalade strategi och engagemanget för en hållbar global ekonomi ser 
ut (GRI, what is GRI?, 2014). 
 



	  
28	  

På den svenska marknaden där denna studie kommer att genomföras, är en studie 
rörande användandet av GRIs riktlinjer utförd av Hedberg och Malmborg (2003). Det 
huvudsakliga syftet med studien var att se varför svenska företag rapporterar hållbarhet 
och varför de använder sig av GRIs riktlinjer när de arbetar med och utformar sina 
hållbarhetsrapporter. Hedberg och Malmborg (2003, s. 154) undersökte tio svenska 
företag, aktiva i varierande branscher, som när studien genomfördes fanns med på GRIs 
lista över företag som använder GRIs riktlinjer. 
 
Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med representanter från de olika företagen 
och även genom att studera företagens hållbarhetsrapporter, detta för att jämföra dem 
med GRIs riktlinjer (Hedberg & Malmborg, 2003, s. 155). Genom att studera företagens 
hållbarhetsrapporter visade det sig att det är stor skillnad mellan hur olika företag 
utformar sina rapporter, trots att alla följer riktlinjerna från GRI (Hedberg & Malmborg, 
2003, s. 157). Vissa företag tycks använda riktlinjerna som en mall medan andra 
använder dem som en inspirationskälla (Hedberg & Malmborg, 2003, s. 157). Detta 
resultat stärker det faktum att GRIs riktlinjer till viss del är fri för tolkning och inte är 
tydliga regler kring hur en rapport ska utformas.   
 
Resultatet av studien tyder på att företag använder sig av hållbarhetsrapporter och GRIs 
riktlinjer för att skapa legitimitet mot företagets intressenter. Flera av de studerade 
företagen upplevde att de har ett orättvist rykte gällande hållbarhetsfrågor och vill 
därför förtydliga och konkretisera vad företaget gör när det kommer till hållbarhet 
(Hedberg & Malmborg, 2003, s. 158-159). Huvudanledningen till att företagen väljer att 
utforma rapporterna efter GRIs riktlinjer är att de anser dessa vara generellt accepterade 
och således höjer trovärdigheten på rapporterna (Hedberg & Malmborg, 2003, s. 159). 
 
Sett till hållbarhetsrapportering och GRIs riktlinjer på den svenska marknaden anses 
svenska företag ligga i framkant när det kommer till att presentera rapporter över 
företagets hållbarhetsarbete (Borglund et al., 2010, s. 113). Svenska bolag fanns i ett 
tidigt skede med bland dem som inkorporerade GRIs ramverk i sin rapportering redan 
vid starten av GRIs verksamhet (Hedberg & Malmborg, 2003, s. 155). Sverige var 
också det land i världen som var först ut med att göra det obligatoriskt för statligt ägda 
bolag att publicera hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer (Olofsson, 2010). Ur 
detta vill vi leda en argumentation om att svenska företag kan anses vara i framkant när 
det kommer till hållbarhetsrapportering. Detta kan vidare innebära att de svenska 
företagens intressenter förväntar sig hållbarhetsrapportering vara en del i den 
informationsgivningsprocess som företagen tillhandahåller. 
 

3.3.5 ISO (International Organization for Standardization) 
 
Då vi valt att presentera GRI i arbetet faller det naturligt att även omnämna en annan 
betydande organisation på området.  ISO (International Organization for 
Standardization) är en erkänd organisation som arbetar med standarder för 
hållbarhetsarbete. ISO är en betydligt större organisation än GRI. Mer än 150 anställda 
arbetar på huvudkontoret i Geneve och utöver det finns det över 3000 tekniska organ 
utspridda över 161 medlemsländer för att hjälpa till i arbetet med nya standarder (ISO, 
About ISO, 2014). Sedan organisationens grundande 1947 har över 19 500 
internationella standarder utformats (ISO, About ISO, 2014). En stor skillnad mellan 
GRI och ISO är att ISO arbetar på ett betydligt bredare plan. ISO arbetar för att 
generalisera och förbättra processer över lag, allt från livsmedelssäkerhet till sjukvård 
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(ISO, About ISO, 2014), medan GRIs huvudfokus är att hjälpa företag med arbetet och 
utformningen av hållbarhetsrapporter (Hahn, 2012, s. 723). 
 
Denna studie ämnar, som tidigare nämnts, att behandla kopplingen mellan 
resultatmanipulering och hållbarhetsrapportering. ISO är att betrakta som en 
kvalitetsstämpel på de faktiska aktiviteter som företagen utför. Denna uppsats fokuserar 
på redovisning och rapportering. Kvaliteten på de faktiska aktiviteterna som utförs av 
företagen ligger därav utanför studiens syfte och kommer inte att undersökas. Då det är 
själva rapporteringen av hållbarhet som ligger i fokus för studien kommer denna 
uppsats att fokusera på GRIs riktlinjer. 

3.4 Signalteori 
 
Signalteori beskriver beteendemönster vid tillfällen där två parter har tillgång till olika 
information. Vanligtvis måste en part, avsändaren, välja om och hur informationen 
signaleras och den andra parten, mottagaren, måste välja hur signalen ska tolkas 
(Connelly et al., 2011, s. 39).  Signalteori grundar sig informationsasymmetrin mellan 
parterna. När parterna har liktydiga incitament till att informationsutbytet sker på ett 
korrekt sätt blir inte signalernas påverkan på informationsasymmetrin nämnvärt 
komplicerad (Spence, 2002, s. 434). Connelly et al. (2011) beskriver fyra olika delar 
som signalteorin grundar sig i. Dessa fyra delar är Signaleraren, Signaler, Mottagare 
och Återkoppling. Signaleraren är den som tillhandahar och förmedlar informationen. 
Signalerna är den information som signaleraren beskriver för mottagaren, som tolkar 
den delgivna informationen. I återkopplingsfasen reagerar mottagaren på den intolkade 
signalen (Connelly et al., 2011, s. 143-145). Signaleraren och mottagaren kan delvis ha 
motstridiga intressen, så att signaleraren har incitament att vilseleda mottagaren på 
dennes bekostnad (Bird & Smith, 2005, s. 224).  
 
Den finansiella rapporteringen är en bidragande del i ett företags informationsgivning. 
Målet med den finansiella rapporteringen är att bidra till användare av den rapporterade 
informationens ekonomiska överväganden (FAR, 2012, s. 11-13). En studie utförd av 
Zhang och Wiersema (2009) visar hur företagsledningar signalerar icke observerbara 
kvalitetsaspekter hos deras företag till marknaden via den observerbara kvaliteten i de 
finansiella rapporterna (Zhang & Wiersema, 2009, s. 705). Studien utfördes på 688 
publikt handlade företag på en lista utgiven av SEC över företag med en omsättning på 
över 1,2 miljarder dollar på den amerikanska marknaden (Zhang & Wiersema, 2009, s. 
699-700). Författarna undersökte effekten av företagsledningens egenskaper och hur 
aktiemarknaden reagerade på företagsledningens certifiering av rapporter. Studien 
visade en stark positiv effekt på marknaden när en nyligen tillträdd företagsledning 
certifierade rapporten, samt att en rapport certifierad av en företagsledning som innehaft 
ledningen en längre tid mottogs med större misstänksamhet av marknaden (Zhang & 
Wiersema, 2009, s. 705)  
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Sett till Healy och Wahlens (1999, s. 368) definition av resultatmanipulering som en 
aktiv förändring av företagens redovisade ekonomiska resultat av företagsledningen, 
med avsikten att antingen vilseleda vissa intressenter eller att påverka utfall av avtal, så 
argumenterar vi för att resultatmanipulering kan vara en kostsam 
signaleringseffekt.  Incitament till resultatmanipulering är som tidigare beskrivits i 
uppsatsen att få prestationsbaserad ersättning, imponera på styrelsen och sända positiva 
signaler om företagsledningens kvalifikation till marknaden. När resultatmanipulering 
förekommer i den finansiella rapporteringen förser företagsledningen de berörda 
parterna med vilseledande uppgifter (Watts & Zimmerman, 1990, s. 131-140).  
 
Det hållbarhetsarbete ett företag utför kan även det betraktas som asymmetrisk 
information eftersom det är svårt för parter utanför företaget att få trovärdig information 
om hållbarhetsaspekter (Hahn och Lülfs, 2013, s. 6). Med hjälp av att rapportera 
företagets arbete med hållbar utveckling, skickar företagsledningen signaler till 
intressenterna för att erhålla positiv bevakning från media, legitimitet från samhället, 
gynnsam lagstiftning, och mindre granskning från investerare och anställda (Prior et al., 
2008, s. 162).  
 
Sen et al. (2006) genomförde en studie som undersökte hur intressenters uppfattning av 
ett företag påverkades av aktioner i linje med CSR. Ett företag som vid tillfället (hösten 
2004) fanns med på Fortune 500s lista, donerade en betydande gåva till ett universitet i 
USA för att hjälpa till med ett projekt för ett utbildnings- och utvecklingscenter för 
utsatta barn i samhällen nära det aktuella universitetet (Sen et al., 2006, s. 160-161). En 
sådan aktion är i linje med det filantropiska perspektivet som tidigare diskuterats. En 
gåva till ett universitet är mest troligt inte något som samhället förväntar sig men som 
det ser positivt på.  
 
Studien genomfördes på ekonomi- och ingenjörstudenter vid universitetet, som för 
övrigt var en viktig rekryteringsbas för det aktuella företaget (Sen et al., 2006, s. 160-
161). Det forskarna ville undersöka var om medvetenheten rörande ett företags CSR är 
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Figur 2 - Signalteorin 
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kopplat till viljan att köpa företagets produkter, söka anställning i företaget, samt viljan 
att investera i företaget. För att göra det genomfördes en enkätundersökning två veckor 
innan informationen gick ut gällande donationen och ytterligare en enkät två veckor 
efter (Sen et al., 2006, s. 160-161). 
 
Resultatet av studien visar att det finns en koppling mellan medvetenheten bland 
intressenterna av företagets CSR till alla de tre ovan nämnda delarna (Sen et al., 2006, s. 
162-164). Sett utifrån resultatet ökade studenternas vilja att köpa företagets produkter, 
söka anställning i företaget, samt viljan att investera i företaget efter att de erhållit 
informationen om företagets donation (Sen et al., 2006, s. 162-164). En rimlig slutsats 
som kan dras sett utifrån dessa resultat är att intressenters uppfattning av företaget 
påverkas av den information som bidrar till medvetenheten bland intressenterna, samt 
att resultaten påvisar kopplingar mellan medvetengörandet av CSR och signalteorin. Att 
intressenterna informeras om företagets åtgärder rörande CSR förbättrar den allmänna 
bilden av företaget. Detta är också anledningen till att signalteorin är relevant för denna 
studie. De signaler ett företag sänder om sitt ansvarstagande via 
hållbarhetsrapporteringen uppnår endast den avsedda effekten om mottagarna tolkar 
signalen och reagerar på ett för företaget önskvärt sätt.  
 

3.5 Agentterori 
 
Agentteorin beskriver förhållandet mellan vad som kallas principaler och agenter, samt 
de problem som uppstår i relationen dem emellan. Sett ur ett företagsperspektiv anses i 
agentteorin styrelsen och aktieägarna vara principaler och företagsledningen anses vara 
agenter. Agent- och principalproblem uppstår när företagsledningen separeras från 
ägandet av företaget, det vill säga när aktieägare och styrelse inte har direkt insyn och 
påverkan på hur företaget opererar i vardagen. Principal- och agentförhållandet kan 
alltså definieras som ett avtal där agenten är skyldig att utföra kontrakterade tjänster i 
linje med aktieägarnas och styrelsens intressen, men agenten har viss bestämmelserätt 
över de beslut som fattas inom företaget (Ross, 1973, s. 134). Den traditionsenliga 
agentteorin tar i ansats att förklara agentteorin på just detta sätt, med aktieägare som 
principaler och företagsledningen som agenter (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). 
 
Hill och Jones (1992) menar dock att som ett företags principaler bör inräknas även de 
övriga primära intressenterna. Företagsledningen har i jämförelse med övriga 
intressenter i de flesta fall en överlägsen insyn i företagets dagliga verksamhet. Som 
följd av detta besitter företagsledningen information som ger dem ett kunskapsmässigt 
övertag. Vissa av de strategier företagsledningen genomför med avseende till 
intressenterna kan ses som ett försök att utnyttja och befästa de maktskillnader som 
informationsasymmetrin skapar dem emellan (Hill & Jones, 1992, s. 131-132). Sett ur 
detta perspektiv kan ett företag beskrivas som en konstellation av relationer mellan 
olika intressenter. Varje intressent har i sin tur sina egna intressen, som i allmänhet är i 
konflikt med övriga intressenters. Det är företagsledningens uppgift att försöka leda 
företaget på ett sätt som tillgodoser intressenternas intressen. De klart viktigaste 
intressekonflikterna uppstår mellan företagsledningen och alla andra berörda parter (Hill 
& Jones, 1992, s. 133). 
 
Resultatmanipulering kan klassas som en agentkostnad om det leder till suboptimala 
beslut tagna av principalerna (Davidson et al., 2004, s. 272). Orsaken till att agentteorin 
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så frekvent kopplas till resultatmanipulering på forskningsfältet är i vår mening just att 
den opportunistiska teorin kring resultatmanipulering argumenterar för att 
företagsledningen använder resultatmanipulering för att maximera sin egen nytta. Detta 
görs med avsikten att erhålla prestationsbaserade ersättningar, imponera på den sittande 
styrelsen och sända positiva signaler om företagsledningens kompetens till marknaden 
(Watts & Zimmerman, 1990, s. 131-140). Agenteorin är sett ur detta perspektiv ytterst 
relevant för vår studie, som följd av att resultatmanipulering ökar 
informationsasymmetrin mellan företaget och dess intressenter, ställt mot att 
hållbarhetsrapportering är ett verktyg för företagen att minska informationsasymmetrin. 
 
Agentteorin beskriver både principalen och agenten som nyttomaximerande aktörer som 
agerar opportunistiskt. Konflikten som kan uppstå när agentens och huvudmannens mål 
skiljer sig åt kan vara mycket kostsam, både i avseende till suboptimala beslut tagna av 
företagsledningen och den kostnad principalen har för att övervaka agenten (Lambright, 
2009, s. 209 och 222). Eftersom företagsledningen besitter information och har 
handlingsförmåga som överskrider intressenternas, kan alltså detta övertag antas 
innebära ansenliga kostnader för företagets intressenter. 
 
Hahn och Lülfs (2013, s. 2) beskriver att asymmetrin mellan företag och dess 
intressenter kan minskas genom att företagen tillhandahåller rapporter angående arbetet 
med hållbarhet. I problembakgrunden presenterades en undersökning av KPMG (2013) 
där det visade sig att andelen företag som rapporterade information om 
hållbarhetsarbete har ökat de senaste åren. Detta är något som Hahn och Lülfs (2013, s. 
3) menar kan vara en följd av intressenternas ökade krav på en insyn i företagets 
affärsbeteende.  
 
Hahn och Lülfs (2013, s. 3) menar att större delen av det hållbarhetsarbete som företag 
delger, fokuserar på de positiva delarna. Företag använder rapporterna som ett PR-
verktyg och presenterar överdrivet positiva rapporter. Detta är något som styrks av 
andra forskare (ex. Castelló och Lozano, 2011; Cho et al., 2010).  

3.6 Legitimitetsteorin 
 
Legitimitetsteorin behandlar hur ett företag legitimerar sin verksamhet gentemot de 
normer och förväntningar gällande samhällsvärderingar och beteenden som företaget 
skapat i sin omgivning. Arbetet med att uppnå legitimitet från sin omgivning är något 
som företagen kontinuerligt måste arbeta med genom att visa att de efterföljer de regler 
och normer som deras omgivning förväntar sig att de ska följa (Suchman, 1995, s. 573-
574). Legitimitetsteorin beskriver alltså företagets omgivnings perception av företaget. 
Dagens företag blir i allt högre utsträckning ställda till svars för sin påverkan på övriga 
samhället (Hahn, 2012, s. 417). Detta skapar behovet av att i allt högre grad redovisa de 
åtgärder företaget vidtar för att efterleva dessa normer. 
 
Företagets legitimitet erhålls från deras samlade omgivning och bestäms av hur dessa 
individer och grupper uppfattar företaget. Legitimitet byggs upp under en längre 
tidsperiod, där positiva och negativa händelser ackumuleras i den samlade publika 
bedömningen av företaget (Suchman, 1995, s. 574). Då det är perceptionen av hur väl 
företaget efterlever sociala normer som påverkar graden av legitimitet kan ett företag 
begå grova frånsteg från dessa normer utan att legitimitetsnivån förändras, så länge 
övertrampen passerar obemärkt förbi. Ett företag som lyckats nå en hög legitimitetsgrad 



	  
33	  

bland den samlade omgivningen har också råd att vid tillfällen handla på ett sätt som är 
avvikande från dessa normer, då dessa händelser i ett sådant läge avvisas som 
engångsföreteelser av omgivningen (Suchman, 1995, s. 574). Vi menar att exempel på 
sådana normfrånskridande aktiviteter bland annat innefattar att manipulera 
resultatrapportering för att delge en missvisande men för företagsledningen önskvärd 
bild av företagets prestationer. 
 
Carroll (1991) 
diskuterar även han 
legitimitet i sin artikel. 
Han menar att det finns 
många intressenter till 
ett företag och att det 
inte alltid är lätt att 
tillfredsställa samtliga 
intressenter och även 
svårt att välja mot vilka 
intressentgrupper ett 
företag ska skapa 
legitimitet hos i olika 
situationer. Företaget 
måste göra 
huvudintressenterna nöjda utan att det sker på bekostnad av övriga intressenter (Carroll, 
1991, s. 42-43). Genom att producera hållbarhetsrapporter och kommunicera företagets 
arbete med CSR finns en möjlighet att skapa legitimitet bland flera intressentgrupper. 
För att återkoppla till CSR-pyramiden kommer olika intressentgrupper att vara 
intresserade av olika delar av pyramiden. Med detta vill vi visa att det exempelvis är 
troligt att leverantörer, aktieägare och kreditgivare har intresse av den ekonomiska 
nivån medan myndigheter, media och aktivistgrupper har intresse av de juridiska, etiska 
och filantropiska perspektiven. 
 
Som nämndes tidigare i avsnittet om skillnader i hållbarhetsrapportering använder 
företag arbetet med CSR och rapporteringen av CSR för olika ändamål. Studien av 
Maignan & Ralston (2002) visar att vissa företag använder hållbarhetsrapporter för att 
förbättra det egna arbetet medan andra gör det för att skapa legitimitet. Resultatet visade 
att Europeiska företag använder hållbarhetsrapporter främst i legitimitetssyfte (Maignan 
& Ralston, 2002, s. 507). En logisk slutsats av detta anser vi skulle kunna vara att 
Europeiska företag kompenserar mindre önskvärda aspekter i företagets aktiviteter 
genom att framvisa en positiv bild av företaget genom företagets 
hållbarhetsrapportering. Det är också av denna anledning som vi anser att 
legitimitetsteorin är relevant för vår studie.  Företagets legitimitet är en viktig del i 
samtliga processer där företaget interagerar med sina intressenter. Om företagets 
hållbarhetsrapportering används i syfte att kontralegitimera negativa aspekter frångår 
detta de ursprungliga motiven som GRI hade med att bidra till en mer standardiserad 
hållbarhetsredovisning. En annan logisk slutsats av resultaten skulle kunna vara att 
företagen använder hållbarhetsrapporterna i PR-syfte, alternativt som följd av 
påtryckningar från företagets intressenter.  
 
Vidare kan syftet med hållbarhetsrapportering vara kopplat till helt etiska aspekter. 
Clarkson et al. (2008, s. 325) för resonemanget att den underliggande anledningen till 
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uppställda	  krav	  
och	  normer.	  	  

Företagets	  
faktiska	  

aktiviteter	  och	  
agerande.	  

     Figur 3 - Legitimitetsteorin 
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att företag inkluderar information om hållbarhetsutveckling i sin 
informationsgivningsprocess skulle kunna vara att företaget vill ta ett samhälleligt 
ansvar. Detta resonemang leder oss in i en argumentation att dessa bolag skulle kunna 
antas ta samma etiska ansvar i sin övriga finansiella informationsgivning. 
 

3.7 Tidigare studier om sambandet mellan resultatmanipulering och CSR 
	  
Prior et al. (2008) undersökte sambandet mellan resultatmanipulering och CSR. Studien 
utfördes efter författarnas mening att resultatmanipulering skadar intressenterna. Som 
grund för studien låg författarnas hypotes att företagsledningar som manipulerar 
företagets resultat kan mildra effekterna av intressenternas reaktioner genom att 
engagera sig i ett socialt ansvarstagande (Prior et al., 2008, s. 160). 
 
I studien användes data från 593 företag, fördelade på 26 länder, över en treårsperiod, 
mellan 2002 och 2004. Företagen fanns med på en lista sammanställd av Sustainability 
Investment Research International Company (SiRi), som är världsledande när det 
kommer till socialt ansvarsfullt investerande (Prior et al., 2008, s. 164). Utöver 
informationen hämtad från SiRi, insamlades data från COMPUSTAT Global Vantage 
database rörande finansiell information (Prior et al., 2008, s. 164).  
 
Resultatmanipuleringen är mätt genom att dela upp periodiseringar i diskreta och icke 
diskreta (Prior et al., 2008. s. 164). För att göra detta har modified Jones model, 
grundad i Jones model (1991) och omarbetad av Dechow, Sloan och Sweeney, använts. 
Skillnaden mellan de diskreta- och de icke diskreta periodiseringarna användes sedan 
som ett proxy för resultatmanipulering.  
 
Resultatet från Prior et al. visade en positiv korrelation mellan resultatmanipulering och 
företagens engagemang i CSR-frågor. Vidare visade studien att kombinationen av 
resultatmanipulering och CSR innebär en skadlig effekt på företagets finansiella 
prestationer (Prior et al., 2008, s. 171-173).  
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3.8 Hypoteser	  
 
Vi kommer nedan att presentera hypoteserna för studien. Nollhypotesen för 
hypotestesterna är att någon korrelation mellan hållbarhetsrapportering och 
resultatmanipulering inte existerar på den svenska marknaden. 
 
Följande tre hypoteser kommer senare att testas, beskrivas och analyseras i de 
efterföljande kapitlen. 
 
H1: Det finns en skillnad i mängden resultatmanipulering mellan företag som redovisar 
separata hållbarhetsrapporter och företag som inte gör det. 
 
Vi vill se om det skiljer sig i mängden resultatmanipulering mellan de företag som har 
en separat hållbarhetsrapport och de som inte rapporterar separata rapporter på den 
svenska marknaden. 
 
H2a: Det finns en korrelation mellan kvantiteten på hållbarhetsrapporter, i form av 
antalet sidor, och mängden resultatmanipulering. 
 
Vi vill med den här hypotesen testa sambandet mellan storleken på 
hållbarhetsrapporterna, i form av antalet sidor, och mängden resultatmanipulering. Vi 
ämnar testa om en större mängd sidor ökar eller minskar mängden av företagets 
resultatmanipulering. 
 
H2b: Det finns en korrelation mellan kvantiteten på hållbarhetsrapporter, i form av 
antalet ord, och mängden resultatmanipulering. 
 
Samma som ovan beskrivna hypotes med skillnaden att vi undersöker antalet ord istället 
för antalet sidor. Vi testar dessa två separat då olika företags hållbarhetsrapporter kan 
vara uppbyggda på olika sätt. Vissa rapporter innehåller en större andel bilder medan 
andra innehåller text i en större utsträckning. Även här vill vi testa om ett större antal 
ord ökar eller minskar mängden resultatmanipulering.  
 
H3: Det finns en korrelation mellan kvaliteten på hållbarhetsrapporter, i form av 
kvalitetsindexpoäng, och mängden resultatmanipulering. 
 
Förväntningarna på ett företags arbete med hållbarhet kan variera mellan olika 
branscher. Som en logisk följd av detta anser författarna att dessa företags intressenter 
förväntar sig en högre kvalitet och omfattning på den hållbarhetsrapport som företaget 
producerar. Med detta i åtanke finner vi det även intressant att utöver den huvudsakliga 
studien även utföra en djupare kvalitetsgranskning av företag som opererar på en 
miljökänslig marknads rapporter. Resultaten kommer sedan att testas mot 
resultatmanipuleringsdata för att beskriva korrelationen mellan observationerna och 
resultatmanipuleringen. 
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4. Praktisk Metod 
 
I det här kapitlet kommer det att förklaras hur den faktiska studien har genomförts. Val 
av population kommer att diskuteras. Även val av relevant finansiell information samt 
de modeller som används för att räkna ut de valda företagens resultatmanipulering 
presenteras. Nästa del behandlar tillvägagångssättet för att ta fram mätbar data från 
företagens hållbarhetsrapporter.  Avslutningsvis diskuteras metoden för hur kopplingen 
av de två variablerna genomförts. 

 
_________________________________________________________________ 
 

4.1 Tvärsnittsanalys 
 
Det finns många olika forskningsmetoder beroende på vad en studie ämnar besvara 
(Smith, 2011, s. 53). I denna studie vill vi besvara frågan: Finns det samband mellan 
hållbarhetsredovisning och resultatmanipulering bland svenska företag? För att besvara 
denna frågeställning har data från ett flertal företag analyserats för att se om detta 
samband existerar. Utifrån dessa förutsättningar anser vi en tvärsnittsanalys lämpligast. 
När en tvärsnittsanalys genomförs samlar forskaren in data från flertalet olika 
observationsobjekt. Datat samlas in för att täcka en viss tidpunkt. En tvärsnittsdesign är 
tillämpbar när forskaren vill granska kvantitativ data kopplat till variabler, i syfte att 
utläsa mönster och samband mellan observationerna (Bryman & Nilsson, 2011, s. 64). 
Tvärsnittsanalyser kopplas ofta till enkätundersökningar, men kan även användas till 
dokumentsanalyser samt användande av offentlig statistik (Bryman & Nilsson, 2011, s. 
63). 
 
Motsatsen skulle vara att genomföra en longitudinell undersökning, där upprepande 
undersökningar görs av samma undersökningsobjekt. Huvudfokus i denna uppsats är 
inte att se en utveckling av specifika företag över en längre tidsperiod utan att försöka 
utläsa om samband existerar mellan de olika variablerna på den svenska marknaden. För 
att erhålla en större mängd data har vi därför valt att genomföra studien över en 
treårsperiod. Anledningen till detta är inte att jämföra specifika företag i populationen 
från år till år utan siffrorna har behandlats utan koppling till det specifika företaget. Som 
nämnts ovan beskriver Bryman och Nilsson (2011, s. 64) att tvärsnittsanalyser är 
tillämpbara när forskaren vill granska kvantitativ data kopplat till variabler, i syfte att 
utläsa mönster och samband mellan observationerna. Detta är vad som har gjorts i 
denna studie, om än över en treårsperiod, vilket gör att en tvärsnittsanalys är bäst 
lämpad i vår mening.  
 
Även då en tidsaspekt för specifika företag inte är vad uppsatsen ämnar besvara har vi 
valt genomföra tester för de olika åren. Vi har dels utfört tester med alla observationer 
samlade i ett test för att få en övergripande bild av alla observationer i studien. En 
anledning till att vi valt detta tillvägagångssätt är att vi inte finner några tydliga 
anledningar till att eventuella kopplingar mellan hållbarhetsrapportering och 
resultatmanipulering skulle skilja mellan åren. Detta dels för att det endast är en 
treårsperiod som undersöks och dels för att konjunkturläget samt inflationsnivån på den 
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svenska marknaden varit relativt stabil under treårsperioden. Andra delen av testerna 
har behandlat data år för år. Detta har gjorts dels för att kontrollera att det nyss nämnda 
antagandet stämmer och även för att se om trenden kring en eventuell koppling har 
ändrats under de tre åren som undersöks.  
 
Ytterligare en aspekt som är bidragande till valet av en tvärsnittsanalys är införandet av 
IFRS som redovisningsstandard i Sverige 2005. Då sättet att redovisa ändrades för 
svenska företag blir det svårt att göra jämförelser av resultatmanipulering innan och 
efter införandet av IFRS och således försvåras möjligheten för en tidsserieanalys.  
 

4.2 Population 
 
I denna studie vill vi undersöka om det existerar samband mellan resultatmanipulering 
och hållbarhetsredovisning bland svenska företag. Vi har utgått från företag listade på 
NASDAQ OMX Stockholm. Företag i den finansiella sektorn, så som banker, 
försäkringsbolag och fastighetsbyråer, har eliminerats då dessa företag har ett annat 
tillvägagångssätt i sin redovisning och är därför inte jämförbara med övriga bolag i 
populationen. Även företag som finns med på NASDAQ OMX Stockholm men har sitt 
säte i andra länder har eliminerats från populationen då studien ämnar undersöka endast 
svenska företag. Vidare har företag med två aktietyper på NASDAQ OMX Stockholm 
reducerats till en observation. De finansiella siffror som uträkningarna av 
resultatmanipuleringen bygger på är samma mellan de olika aktietyperna och företagen 
tillhandahåller en hållbarhetsrapport. Detta innebär att en dubblett skulle förekomma i 
det data som används om båda observationerna skulle finnas med i populationen. Dessa 
delar presenteras i tabell 2 nedan. Då studien är genomförd med data från en 
treårsperiod är även tabellen uppbyggd från detta perspektiv. Från NASDAQ OMX 
Stockholms tre kapitaliseringslistor som ovan presenterats återfinns 297 aktier noterade. 
Över treårsperioden resulterar det i 891 observationer. Hur bortfall och avsmalnandet 
ner till de respektive hypoteserna har sett ut presenteras i tabell 2. 

Ytterligare en aspekt som har spelat in i utformandet av populationen är bristen på data. 
Vilka data detta rör, vilka verktyg som används samt hur data har insamlats diskuteras i 
”4.4.1 Data” och ”4.5 Hållbarhetsrapportering”. 

4.2.1	  Urvalsprocess	  och	  bortfall	  
	  
I tabell 2 nedan presenteras den urvalsprocess samt det bortfall som härrör studien. Som 
presenterades i föregående stycke har företag med mer än en aktietyp reducerats till en 
observation. Även företag från den finansiella sektorn samt företag med säte utanför 
Sverige har eliminerats. Slutligen har företag vars finansiella information inte funnits 
fullständig via Thomson Reuters Datastream eliminerats. Ursprungspopulationen bestod 
av 891 observationer fördelade på 297 företag över en treårsperiod. I tabellen visas hur 
denna population minskat utifrån de nämnda kriterierna. Efter dessa bortfall återstod 
600 observationer som har använts i hypotes ett. I tabell 2 presenteras även antalet 
företag som ingått i hypotes två och tre. Urvalet till dessa hypoteser diskuteras i 
nästkommande avsnitt. 
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 Företag 
i S-, M-, 
L-Cap 

Fler än 
en 
aktietyp 

Finansiella 
Sektorn 

Säte 
Utanför 
Sverige 

Brist på 
data för 
uträkning 
av EM 

Separata 
Hållbarhets-
rapporter 

Kvalitets-
granskade 
Rapporter 

Ursprungs-
population 

891 891 801 642 630 600 107 

Bortfall  90 159 12 30 493 77 

Kvar i 
Popula-
tionen 

891 801 642 630 600 107 30 

Tabell 2 - Urvalsprocess och Bortfall 

4.2.2 Underpopulationer 
 
För hypotes ett har den population som beskrivits ovan använts. För de övriga 
hypoteserna har underpopulationer skapats. Hypotes två har mätt kvantiteten på 
hållbarhetsrapporter som rapporteras separat och således består populationen i dessa 
hypoteser av företags som tillhandahåller separata rapporter. Det är sammanlagt 107 
rapporter över treårsperioden fördelade på 46 företag. Dessa företag presenteras i 
appendix 2. 
 
För den tredje hypotesen, där en dokumentanalys med kvalitetsindex genomförts, har 
ytterligare en underpopulation skapats. Här har de företag som kan anses vara mest 
miljökänsliga ingått. Att skapa en sådan underpopulation är något som involverar 
subjektiva bedömningar från författarna eftersom någon given mall för detta inte 
existerar. För att minska subjektiviteten i bedömningen har författarna konsulterat en 
studie genomförd i Australien som undersökte hållbarhetsrapportering (Deegan & 
Gordon, 1996). Studien byggde på en enkätundersökning av lobbygrupper för att ta 
redan på vilka industrier som ansågs vara främst miljökänsliga (Deegan & Gordon, 
1996, s. 194). Efter en granskning av resultatet från studien bedömer vi dessa sektorer 
vara rimligt antagbara att klassificera som de miljökänsligaste branscherna. Nedan i 
tabell 2 presenteras resultaten från studien.  
 
Industri Index 
Uranbrytning 4,79 
Kemikalier 4,68 
Kol 4,67 
Transportföretag 4,34 
Olja/Gas – Utvinning 4,32 
Plasttillverkning 4,30 
Olja/Gas – Producering 4,28 
Gasleverantörer 4,22 
Papperstillverkning 3,99 
Träindustri 3,44 

Tabell 3 - (Deegan & Gordon, 1996, s. 195) Egen översättning 

Med stöd från tabellen och studien av Deegan och Gordon (1996) har en 
underpopulation skapats. Denna population består av tio företag och även här har vi valt 
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att studera rapporterna över en treårsperiod. Vi har utgått från de företag som under den 
aktuella perioden tillhandahållit separata rapporter och undersökt tio företag utifrån 
tabell två. NASDAQ OMX inrymmer dock inte tio företag som går att klassificera 
enligt dessa sektorer. Som följd av detta har författarnas egen bedömning stått till grund 
för vilka ytterligare företag som kan antas arbeta inom miljökänsligare områden än 
övriga. Vilka företagen är presenteras i appendix 3.  

4.3 Tidshorisont 
 
För att öka studiens reliabilitet har författarna valt att utföra studien på data som 
sträcker sig över flera perioder. Detta medför att studien baseras på en större mängd 
data än om tvärsnittsanalysen utförts baserat på data som enbart inhämtats från ett 
räkenskapsår. All data som legat som grund för denna studie är hämtad från 
räkenskapsåren 2010, 2011 samt 2012. Valet att undersöka räkenskapsåren från år 2010 
grundar sig i ett försök att undvika de extrema irregulariteter i de finansiella rapporterna 
som finanskrisen kan ha medfört. Vidare innebär den stigande trenden för 
hållbarhetsrapportering att fler företag producerar hållbarhetsrapporter idag än vad som 
gjordes för fyra år sedan.  
 
Data har samlats in och examinerats år för år. Med andra ord har exempelvis den 
finansiella informationen från år 2010 testats mot den hållbarhetsrapport som 
publicerades för samma år, detta för att analysen ska kunna framvisa jämförbara resultat 
för samma redovisningsperiod. All information för räkenskapsåret 2013 fanns vid 
tidpunkten för denna uppsats ej tillgänglig. Med anledning av detta har studien 
begränsats till att inte studera information från räkenskapsåret 2013. Som beskrivits i 
”4.1 Tvärsnittsanalys” är inte huvudanledningen till att undersöka data från flera år att 
se en trend för specifika företag mellan åren, utan för att få tillgång till en större mängd 
data att analysera.	  
 

4.4 Resultatmanipulering 
 
Resultatmanipulering är inte något som behöver vara i strid med lagar och standarder, 
men är något som kan anses ligga i gråzonen för vad som är accepterat. Av den 
anledningen kommer företag som använder sig av resultatmanipulering för att uppnå 
önskade siffror inte att delge detta i de finansiella rapporterna. För att räkna ut 
resultatmanipuleringen har diskreta periodiseringar använts. Det är skillnaden mellan ett 
företags faktiska periodiseringar och den ”normala” nivån av periodiseringar (Zang, 
2011, s. 683). Den faktiska siffran för ett företags periodiseringar går att räkna ut med 
hjälp av företagets finansiella rapporter samt estimerande modeller. Exempel på 
modeller som kan användas för att mäta dessa periodiseringar är ”Jones model” och 
”Modified Jones model”. Modified Jones Model är den modell som har använts för 
uträkningarna av periodiseringarna i denna studie. Modified Jones model har blivit en 
accepterad modell inom ämnet och ses som den mest korrekta estimeringsmodellen för 
att mäta normala periodiseringar. Modified Jones model förekommer flitigt i 
akademiska forskningsrapporter (e.g. Zang, 2011 ; Cohen et al., 2008). 
 
Modified Jones model är en osäker estimeringsmodell, precis som andra modeller som 
används för att upptäcka diskreta periodiseringar. Det finns brister i modellen. En brist 
som finns rörande modeller för diskreta periodiseringar är att modellerna misslyckas 
med att urskilja de periodiseringar som är resultatet av en aktion från personer på 
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bestämmande poster från periodiseringar som härrörs till förändringar i ett företags 
resultat Messod (2001, s. 5). 
 
Vidare är det svårt att verifiera riktigheten i de förutsägelser modellen genererar. Detta 
problem omnämner DeFond (2010, s. 409) som ”construct validity problem”. Problemet 
uppstår i situationer när en modell används som ett proxy för ett fenomen som inte 
direkt kan upptäckas. Denna begränsning med modellen blir särskilt problematisk då 
alla modeller som mäter diskretionära periodiseringar bygger på antagandet att ingen 
systematisk resultatmanipulering inträffat under skattningsperioden (Dechow et al., 
1995, s.197). Ytterligare ett problem är att modellen alltid innebär en avvägning mellan 
tillämpningen av en longitudinell analys i modellen eller en tvärsnittsanalys. En 
longitudinell analys innebär ett antagande att verksamhetscykeln i företagen inte ändras 
under perioden, medan en modell som används i en tvärsnittsanalys förutsätter att alla 
företag i samma bransch har liknande arbetscykel (Bartov et al., 2000, s. 427-428). Det 
senare utgör dock för denna studie inte ett problem då sektoruppdelning inte ligger som 
grund för appliceringen av modellen. Ett annat problem är att Modified Jones Model 
antar all förändring i kreditförsäljningen vara till följd av resultatmanipulering. Den 
förändring i kreditförsäljning som inte uppstått som följd av resultatmanipulering 
medräknas då i modellens skattningar (Dechow et al., 2010 s. 358-359). Självklart tyder 
dessa problem på begränsningar i modellen, då det är osannolikt att hålla alla dessa 
antaganden för sanna. Det finns dock idag inget bättre sätt att konstruera ett proxy för 
normala periodiseringar.  
 
Då modellen är allmänt vedertagen som den mest korrekta estimeringsmodellen och det 
inte finns några andra beprövade metoder för diskreta periodiseringar, fann vi det mest 
passande att använda Modified Jones model i denna studie. 
 
Den ursprungliga Jones Model: 
 
 

𝑁𝐷𝐴! = 𝛼!
1

𝐴!!!
+ 𝛼!

∆𝑅𝐸𝑉!
𝐴!!!

+ 𝛼!
𝑃𝑃𝐸!
𝐴!!!

        (1)	  

 
 
NDAt = Faktiska periodiseringar 
At-1 = Tillgångar vid år t-1 
ΔREVt = Skillnaden i omsättning mellan år t och t-1  
PPEt  = Anläggningstillgångar i den aktuella perioden 
α1, α2 och α3 = Företagsspecifika parametrar  
 
(Dechow et al., 1995, s. 198) 
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Modified Jones Model: 
 

𝑁𝐷𝐴! = 𝛼!
1

𝐴!!!
+ 𝛼!

∆𝑅𝐸𝑉! − ∆𝑅𝐸𝐶!
𝐴!!!

+ 𝛼!
𝑃𝑃𝐸!
𝐴!!!

        (2)	  

 

NDAt = Faktiska periodiseringar 
At-1 = Tillgångar vid år t-1 
ΔREVt = Skillnaden i omsättning mellan år t och t-1 
ΔRECt = Skillnaden i fordringar mellan år t och t-1  
PPEt  = Anläggningstillgångar i den aktuella perioden 
α1, α2 och α3 = Företagsspecifika parametrar  
 
(Dechow et al., 1995, s. 199) 
 
Modified Jones model bygger på ursprungsmodellen med en modifiering. Denna 
modifiering innebär att i Modified Jones model är skillnaderna i omsättningen justerad 
för skillnaden i företagets fordringar över den aktuella perioden (Dechow et al., 1995, s. 
199). I Modified Jones model antas också all förändring i kreditförsäljningen vara till 
följd av resultatmanipulering (Dechow et al., 1995, s. 199). Enligt Dechow et al. (1995, 
s. 223) är Modified Jones model den starkaste modellen för resultatmanipulering.  
 
Uträkningarna av de faktiska periodiseringarna har som beskrivits genomförts med 
Modified Jones model. Dessa uträkningar är gjorda i Microsoft Excel. Det fortsatta 
arbetet för att erhålla den normala nivån på periodiseringarna och därigenom kunna 
räkna ut de diskreta periodiseringarna, som är skillnaden mellan faktiska och normala 
periodiseringar, har genomförts i statistikprogrammet SPSS. Dessa uträkningar 
diskuteras vidare i ”4.7.1 Statistiska aspekter – Resultatmanipulering”. 
 
Denna studie har som tidigare nämnts genomförts med en tvärsnittsanalys. Det 
vanligaste sättet att genomföra tvärsnittsanalyser, när resultatmanipulering studeras, är 
att dela upp populationen i sektorer (Ecker et al., 2011, s.1). Detta görs då företagen i 
respektive sektor anses ha ett homogent beteende i de processer som påverkar 
periodiseringarna (Ecker et al., 2011, s.1). Den samlade definitionen av 
sektoruppdelning på resultatmanipuleringsområdet är att varje sektor måste innehålla ett 
minimum av åtta till tio företag (Ecker et al., 2011, s. 1). Då NASDAQ OMX 
Stockholm inte inrymmer tillräckligt många företag för alla sektorer uppnås inte detta 
minimum vid en sektorindelning av populationen. I studien som genomförts av Ecker et 
al. (2011) framgår dock att sektoruppdelning inte nödvändigtvis är det bästa sättet att 
dela upp företag vid mätningar av resultatmanipulering, utan att storleken på företagen 
är en minst lika bra uppdelningsmetod. Andra forskare menar att företag som verkar 
inom samma sektor inte nödvändigtvis har ett homogent beteende gällande 
periodiseringar (ex. Bernard & Skinner, 1996; Brickley & Zimmerman, 2010). Med 
vägledning från det resultat som framvisats av Ecker et al. (2011) har även 
uppdelningen i denna studie gjorts utifrån storleken på företagen.  
 
Vi har i denna studie valt att dela upp populationen i 10 storleksgrupper. På samma vis 
som Ecker et al. (2011, s. 9) valde vi att göra denna storleksuppdelning av populationen 
utifrån Market Capitalization (MCAP).  
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4.4.1 Data 
 
De data som använts för att räkna ut de diskreta periodiseringarna är sekundärdata. 
Sekundärdata är data som inte samlats in av forskaren själv. I denna studie har data 
samlats in från Thomson Reuters DataStream. Bryman och Nilsson (2011, s. 300-301) 
menar att sekundärdata kan vara lämpligt att använda för exempelvis studenter som 
skriver examensarbeten men även för andra inom samhällsvetenskaplig forskning. Det 
finns både för- och nackdelar med att använda sekundärdata i en studie. Några av 
fördelarna är att det krävs mindre tid och resurser för att erhålla data, det data som finns 
att tillgå håller ofta hög kvalitet samt att mer tid kan ägnas åt resultat- och analysarbete 
(Bryman & Nilsson, 2011, s. 301-304). Problem som kan uppstå när sekundärdata 
används är att författarna inte har samma kännedom med data som inte samlats in på 
egen hand, nyckelvariabler kan saknas samt att det kan vara svårt att kontrollera 
kvaliteten på de data som används (Bryman & Nilsson, 2011, s. 304-305). Thomson 
Reuters DataStream är en erkänd databas och kvaliteten på siffrorna som erhållits från 
denna databas ser vi ingen anledning i att ifrågasätta. Att nyckelvariabler kan saknas har 
vi fått erfara i processen där data samlades in. Dock var denna brist av data liten och 
påverkar inte i vår mening resultatet av studien. De data som saknades rörde uteslutande 
företag som endast återfinns i testerna för hypotes ett, detta då företagen inte tillhörde 
dem som tillhandahöll separata hållbarhetsrapporter de aktuella åren. Trots bortfallen 
fanns data att tillgå för närmare 200 företag per år i hypotes ett, vilket är långt över vad 
som behövs för att genomföra de statistiska undersökningarna.   

4.5 Hållbarhetsredovisning 
 
 
Hållbarhetsrapporterna har behandlats på två sätt. Samtliga NASDAQ OMX 
Stockholm-listade företags hållbarhetsrapporter har granskats. Kvantitativa aspekter 
som antalet sidor och antalet ord har därefter undersökts i en dokumentsanalys. För att 
testa de två första hypoteserna har endast de kvantitativa aspekterna på företagens 
rapporter analyserats. Studien utförd av Hooks och van Staden (2011) framvisade en 
stark korrelation mellan kvantitet och kvalitet på hållbarhetsrapportering. Vi har i denna 
studie delvis använt kvantitet som ett proxy för kvalitet och är således för dessa 
hypoteser intresserade av storleken på hållbarhetsrapporteringen.  
 
Som tidigare presenterats är en avgränsning som författarna valt att göra att endast 
behandla hållbarhetsrapporter som rapporteras separat. Det finns företag som har någon 
form av hållbarhetspresentation inkorporerad i sin årsredovisning. För att undvika den 
subjektivitet som vi ser kunna uppstå i valet rörande vilka delar ur en årsredovisning 
som enbart fokuserar på hållbarhet, har de företag som inte producerar separata 
hållbarhetsdokument ej analyserats i hypotes 2 och 3. Vidare söker vi öka 
jämförbarheten mellan de resultat testerna framvisar genom att ha avgränsat 
undersökningen till rapporter presenterade i samma redovisningsform.  
 
I första steget av datainsamlingen har samtliga företag listade på NASDAQ OMX 
Stockholm granskats i syfte att undersöka om någon befintlig separat hållbarhetsrapport 
går att finna. I denna fas har GRIs databas för företag som rapporterar enligt deras 
riktlinjer använts (http://database.globalreporting.org/). För de företag som inte har sin 
rapport publicerad i GRIs databas har separata hållbarhetsrapporter eftersökts på 
företagets hemsida. För att skapa systematik i denna process har ett antal sökord 
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använts. Dessa är: Hållbarhet, Hållbarhetsrapport, Samhällsansvar, Sustainability, 
Sustainability report, GRI samt CSR.  
 
När en underpopulation har skapats, i form av de företag som tillhandahåller separata 
rapporter, har hållbarhetsrapporterna granskats i storlek. En undersökning av 
kvantitetsmåttet sidor har genomförts genom att samtliga rapporter granskats var för sig 
och sidantalet dokumenterats. För det andra kvantitetsmåttet, antalet ord, har ett 
dataprogram använts som räknar ut antalet ord. Programmet som vi använt oss av heter 
“Practicount & Invoice”.  
 
Antalet ord som respektive rapport innehåller har dokumenterats på samma vis som 
med sidorna för att sedan kunna testas statistiskt mot resultatmanipulering. 
 
Vi har vidare bedömt kvaliteten på de rapporter som inhämtats från de företag som 
ingår i den underpopulation som klassificerats miljökänsliga. Detta har genomförts med 
hjälp av ett kvalitetsindex som innehåller en innehållsskala. För att utvärdera kvaliteten 
på hållbarhetsrapporterna med kvalitetsindex skapades ett poängsystem. Detta 
poängsystem utvärderade kvaliteten på rapporten genom att varje mening i 
hållbarhetsrapporten lästes och utvärderades genom att bestämma vilken indexaspekt 
som var täckt. Poäng utdelades för varje hållbarhetsaspekt hos de olika rapporterna med 
hjälp av en poängskalaskala och ett index. Modellen för detta kvalitetsindex inhämtades 
från Hooks och Van Staden (2011, s. 204-205) och är en väl beprövad metod för att 
bedöma kvalitet på hållbarhetsrapporter (Hooks & van Staden 2011, s. 204-205). Valet 
att använda modellen vid kvalitetsgranskningen av de hållbarhetsrapporter som 
indexerats i denna studie grundar sig i att modellen har stöd från tidigare forskning på 
området rörande hållbarhetsrapportering (ex. Hughes et al., 2001; Kolk, 1999; Milne et 
al., 2003) Modellen grundar sig i Brittiska UK of Environmental Engagement Index, 
som är ett högt ansett benchmarkingverktyg i Storbritannien (Hooks & van Staden, 
2011, s. 203).  
 
Kvalitetsindexet utformades för att möjliggöra en kvalitetsgranskning av de olika 
delarna i hållbarhetsrapporten. Indexet fokuserar på sex huvudkategorier: Företaget, 
Förvaltningspolitik och system, Miljöpåverkan, Intressenter, Finansiellt, och Allmänt. 
Dessa sex huvudkategorier inrymmer 26 faktorer som en optimal hållbarhetsrapport bör 
innehålla. Poängsystemet är utformat att ge ett maximalt poängresultat av 64 poäng, 
baserat på hur extensivt och innehållsrikt dessa 26 faktorer beskrivs i 
hållbarhetsrapporten. Exempelvis belönas organisationens miljöpolicy på en poängskala 
mellan noll till fyra, beroende på hur utförligt organisationens miljöpolicy beskrivs i 
hållbarhetsrapporten, där noll poäng delges rapporter som helt saknar miljöpolicy. 
 
Nackdelen som vi ser med detta sätt att evaluera hållbarhetsrapporterna är att det lämnar 
ett stort utrymme för författarnas subjektiva bedömning. Guthrie & Abeysekera (2006, 
s. 121) menar att detta är en begränsning med att använda sig av dokumentsanalys och 
indexering inom forskning på området som rör hållbarhetsrapportering. För att försöka 
mildra subjektiviteten i den ingående granskningen har författarna utgått från en avsikt 
att angripa granskningen utifrån ett objektivt förhållningssätt. Vidare har båda 
författarna enskilt granskat varje rapport för att sedan kunna jämföra resultaten från 
indexeringen. Författarnas vägda resultat från indexeringen har sedan stått som grund 
för de statistiska tester som genomförts på resultaten. Totalpoängen från respektive 
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författares individuella granskning av rapporterna skiljde som mest med fyra poäng, sett 
över samtliga 30 hållbarhetsrapporter.  
 
Mallen för kvalitetsindexeringen går att läsa i tabell 3 och den genomsnittsliga 
totalpoängen för samtliga 30 hållbarhetsrapporter återfinns i Appendix 4.  
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Tabell 4 - Mall för kvalitetsindex (Hooks & van Staden, 2011) Delvis omarbetad 

(A) Företaget Företagsprofil: Kontext för att förstå miljöarbete 0–4 
 Redogörelse för organisationen: Organisationens 

ansvar för miljöarbete (1: nämner, 2: beskriver) 
0-2 

(B) Förvaltningspolitik  
             och system 

Organisationens miljöpolicy: De viktigaste frågorna 
för organisationen i samband med miljöarbete 

0–4 

 Miljömål: Specifika mål för att hantera effekterna av 
processer, produkter eller tjänster 

0–4 

 Genomförande mätt mot föregående års mål 0–4 
 Miljöledningssystem: Struktur, ansvar, rutiner och 

förfaranden för att fastställa och förverkliga 
miljöpolicy 

0–4 

 Miljörevision  
(1: revisionsgranskad rapport, 2: om rapporten ingår) 

0-2 

 Anställdas miljöprogram: Program för 
medvetandegörande och utbildning om miljöansvar  
(1: att programmet finns, 2: Om uppgifter lämnas) 

0-2 

(C) Miljöpåverkan Input: Material som används; Vattenförbrukning; 
Energiförbrukning (3 delar) 

Alla 
0-4 

 Output: Utsläpp - vatten; Utsläpp - luft; Avfall 
(minskning och bortskaffande – inkl. återvinning); 
Buller och stank, Transport (5 delar) 

Alla 
0-4 

 Processer: miljöpåverkan, Leverantörsprogram; Ren 
teknik (3 delar) 

Alla 
0-4 

 Produkter / tjänster: Livscykel - design och 
utvärdering; Förpackningar (minskning / 
återvinningsbarhet) 
(2 aspekter) 

Alla 
0-4 

(D) Intressenter Identifiering av berörda parter (1: minsta täckning, 2: 
beskrivande med tydliga bevis på påverkan) 

0-2 

 Kommunikation med intressenter (samma skala som 
ovan) 

0-2 

(E) Finansiellt Miljörelaterade skulder (1: medtaget, 2 kvantitativ 
med effekterna tydligt definierade i monetära termer) 

0-2 

 Löpande utgifter: Miljöutrustning, lokaler, 
verksamhet och sanering (samma skala som ovan) 

0-2 

 Tidigare utgifter: Samma kostnadsställen som ovan 
(samma skala som ovan) 

0-2 

 Framtida utgifter: Samma kostnadsställen som ovan 
(samma skala som ovan) 

0-2 

(F) Allmänt Global Reporting Standards (1: hänvisning till globala 
standarder, dvs GRI, 2: detaljer om efterlevnad) 

0-2 

 Rapportdesign och tillgänglighet: Layout och 
läsvänlighet (1: rättvis, 2: exceptionell) 

0-2 

 Omfattar det fullständiga ekologiska avtrycket: Eco-
effektivitet och åtgärder 

0-4 

 Mottagna utmärkelser (rapportering och miljö): 
Utmärkelser noterats i rapporterna  
(1: om rapporterats; 0 om inte rapporterats) 

0/1 

 Stöd till miljöorganisationer (1: om rapporterade, 0 
om det inte rapporteras) 

0/1 
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4.6 Val av Hypoteser 
	  
Vi har i studien valt att inkludera tre olika hypoteser. Den första hypotesen testade om 
ett samband existerade mellan de företag som rapporterade separata hållbarhetsrapporter 
och mängden hållbarhetsrapportering. Med denna hypotes ville vi undersöka om 
existensen av en hållbarhetsrapport var kopplat till företag som manipulerade resultatet, 
samt om ett sådant samband antingen var positivt eller negativt korrelerat.  
 
I hypotes två ville vi undersöka om storleken på rapporterna hade någon koppling till 
mängden resultatmanipulering. I hypotes två delades storleken på rapporten in i två 
delar. En fokuserade på antalet sidor av respektive rapport medan det andra måttet 
fokuserade på antalet ord. Anledningen till att vi valde att dela upp hypotesen i två mått 
är att hållbarhetsrapporter kan vara disponerade på olika sätt. Vissa rapporter byggs upp 
med få sidor och mycket text, medan andra är fåordiga med en stor andel bilder.  
 
Den tredje hypotesen fokuserade även den på kopplingen mellan 
hållbarhetsrapportering och resultatmanipulering men med ansatsen att utforska vad 
som faktiskt rapporteras rörande hållbarhet. Det är alltså de aspekter som företaget valt 
att inkludera i hållbarhetsrapporten som testats i denna hypotes. 30 rapporter har 
ingående granskats och poängbedömts enligt det kvalitetsindex som presenterades i ”4.5 
Hållbarhetsrapportering”. Denna poäng testades sedan mot mängden 
resultatmanipulering.  
 
I teoretiska referensramen presenteras en studie av Gunny (2010). Där diskuteras 
resultatmanipulering som ett verktyg för att uppnå finansiella riktmärken. Från studien 
framkommer att företagsledningar kan ha olika incitament till att manipulera resultatet 
positivt och negativt. Företag nära de finansiella riktmärkena har skilda incitament att 
manipulera resultatet uppåt respektive nedåt för att nå dessa riktmärken (Burgstahler & 
Dichev, 1997, s. 124-125) Dessa olika incitament är något vi finner intressant och vi har 
därför testat om kopplingen mellan hållbarhetsrapportering och resultatmanipulering 
skiljer sig mellan företag med positiv respektive negativ riktning på 
resultatmanipulering. 
 
Av den anledningen har vi även genomfört tester där en uppdelning har gjorts mellan 
företag som uppvisar positiva värden på resultatmanipuleringen och de som uppvisar 
negativa värden. Bortsett från den nämnda uppdelningen kommer tester att genomföras 
på samma sätt som i det tre hypoteserna, som presenterats tidigare i kapitlet.  
  

4.7 Statistiska aspekter 
 
Här kommer vi att presentera de statistiska tester som används i studien samt viktiga 
aspekter att ta hänsyn till rörande dessa tester. 
 
Statistiska tester har använts för att undersöka kopplingen mellan resultatmanipulering 
och hållbarhetsrapportering, men även för att erhålla siffror för de diskreta 
periodiseringarna som vi tidigare nämnt används som proxy för resultatmanipulering. 
Första delen av studien rörande såväl resultatmanipulering som hållbarhetsrapportering 
genomfördes med hjälp av Microsoft Excel. I Excel sparades och sorterades alla data 
för att sedan kunna användas i statistikprogrammet SPSS.  
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4.7.1	  Statistiska	  aspekter	  -‐	  Resultatmanipulering	  	  
 
Som beskrivits tidigare i detta kapitel delades företagen upp i tio grupper utifrån 
storleksmåttet MCAP. Denna uppdelning genomfördes för respektive år vilket 
genererade 30 grupper. Med hjälp av SPSS utfördes sedan regressioner där de normala 
periodiseringsnivåerna framräknades i respektive grupp. Från den normala nivån mättes 
sedan skillnaderna för de olika observationerna. Detta kan beskrivas som att respektive 
observation plottades ut mot den tänkta regressionslinjen i respektive grupp vilket 
skapade residualer i form av avståndet från denna linje. Dessa residualer är de värden 
som använts som ett proxy för resultatmanipulering i den fortsatta studien. Maximum- 
och minimumvärdet för residualerna och således mängden resultatmanipulering för 
modellen ligger mellan -1 och 1. De negativa talen visar att företag tenderar att 
manipulera sitt resultat nedåt och positiva tal visar att företagen manipulerar upp 
resultatet.  

4.7.2 Regressionsanalys 
 
För att undersöka om korrelation existerar mellan hållbarhetsrapportering och 
resultatmanipulering har regressionsanalyser genomförts. Genom att utföra en 
regression får vi veta hur en responsvariabel påverkas av förändringar i en 
förklaringsvariabel (Moore, 2010, s. 100). I denna studie är resultatmanipulering 
responsvariabeln, vars förändring ska försöka förklaras av variabeln 
hållbarhetsrapportering. Den förklarande variabeln, hållbarhetsrapportering, har 
utformats på olika sätt beroende på vilken hypotes som testas. Den typ av regression 
som har genomfört är linjär regression. Vi har valt detta då vi ser en linjär koppling 
mellan variablerna som det mest tänkbara. En icke linjär regression hade varit ett 
möjligt alternativ till den linjära regressionen. Om det finns en koppling mellan 
hållbarhetsrapportering och resultatmanipulering, oavsett om storleken eller andra mått 
på hållbarhetsrapporteringen påverkar resultatmanipuleringen positivt eller negativt, 
finner vi ingen anledning att tro att detta samband skulle vara av icke linjär art. För att 
testa detta valde vi även att plotta variablerna mot varandra innan testerna påbörjades. 
Dessa plottar visade inga tecken på att något annat än ett linjärt samband skulle existera. 
Av den anledningen faller det naturligt att genomföra en linjär regression av 
variablerna. I regressionerna har vi undersökt betavärdet på de förklarande variablerna, 
då det är denna siffra som förklarar på vilket sätt ett eventuellt samband uppvisas. Ett 
positivt betavärde innebär att den förklarande variabeln har en positiv effekt på 
responsvariabeln, i den betydelsen att responsvariabeln ökar i värde. Storleken på 
betavärdet förklarar i vilken takt responsvariabeln påverkas. Ett negativt betavärde har 
den omvända effekten på responsvariabeln. En annan viktig del i regressionen som vi 
har undersökt är t-värdet. T-värdet är relaterat till signifikansen av testet och är något 
som räknats fram i den linjära regressionen i SPSS, precis som betavärdet och 
signifikansnivån. 
 
Från t-värdet, kopplat till antalet observationer erhålls en signifikansnivå. T-värdet 
genererar olika signifikansnivåer beroende på antalet observationer. Signifikansnivån 
berättar om testet är signifikant eller ej. En vanlig signifikansnivå att använda sig av vid 
statistiska undersökningar är 0,05 (ex. Prior et al., 2008; Maignan & Ralston, 2002; 
Roychowdhury, 2006). Vi har valt att använda oss av samma signifikansnivå i denna 
studie. 
 



	  
48	  

Nedan presenterar vi de olika hypoteserna och hur regressionerna för dessa har 
utformats.   
 
H1: Det finns en skillnad i mängden resultatmanipulering mellan företag som redovisar 
separata hållbarhetsrapporter och företag som inte gör det. 
 
I denna hypotes har hållbarhetsrapporteringen kodats som en dummyvariabel med 0 för 
företag som inte rapporterar hållbarhet separat och 1 för företag som rapporterar. 
 
H2a: Det finns en korrelation mellan kvantiteten på hållbarhetsrapporter, i form av 
antalet sidor, och mängden resultatmanipulering. 
 
H2b: Det finns en korrelation mellan kvantiteten på hållbarhetsrapporter, i form av 
antalet ord, och mängden resultatmanipulering. 
 
De två delhypoteserna i hypotes två har behandlats på liknande sätt där den förklarande 
variabeln mätts i antalet sidor respektive antalet ord för hypotesen. 
 
H3: Det finns en korrelation mellan kvaliteten på hållbarhetsrapporter, i form av 
kvalitetsindexpoäng, och mängden resultatmanipulering. 
 
Som vi diskuterat tidigare har en djupare dokumentanalys genomförts på vissa företag. 
Genom dokumentanalysen har kvaliteten kvantifierats med hjälp av ett poängsystem 
och resultat från dokumentsanalysen har sedan använts som förklarande variabel och 
testats på liknande sätt som hypotes två mot resultatmanipulering. 
 

4.7.3	  Kontrollvariabler	  
 
Resultatmanipulering har i tidigare forskning påvisats vara relaterat till storleken på 
företaget (ex. Allen et al., 2013; Ecker et al., 2011; Burgstahler & Dichev, 1997). 
Strukturen och komplexiteten varierar beroende på företagets storlek, men större företag 
utsätts för en noggrannare granskning från investerare och analytiker. Detta innebär att 
företag med högre komplexitet i sina finansiella system besitter fler möjliga 
tillvägagångsätt att manipulera resultatet, men att mindre företag har större möjligheter 
att undanhålla information från investerare och analytiker. Relationen mellan 
företagsstorlek och resultatmanipulering har visats vara relaterat på så vis att mindre 
företag har visat mer tendenser till resultatmanipulering (Siregar & Utama, 2008, s. 2). 
Som följd av detta resonemang har författarna valt att inkludera en oberoende 
kontrollvariabel bestående av företagets storlek, representerat av Market Capitalization 
(MCAP). 
 
Regressionsanalysen innehåller som en oberoende kontrollvariabel även resultatmåttet 
Return On Assets (ROA). I den studie av DeFond och Park (1997) som presenteras i 
uppsatsens teorikapitel, framvisar resultaten en tydlig koppling mellan resultatet ett 
företag presenterar och resultatmanipulering. Relationen dem emellan har visats vara att 
företag med låg ROA tenderar att manipulera resultatet (Kothari et al., 2005, s. 165). 
 
Även skuldsättningsgraden har påvisats vara relaterad till resultatmanipulering. Lee och 
Masulis (2008) fann en negativ relation mellan skuldsättningsgrad och 
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resultatmanipulering. Detta grundar sig i att företag med hög skuldsättningsgrad utsätts 
för en mer ingående granskning från långivare och att risken för att resultatmanipulering 
ska upptäckas ökar som följd av detta (Jiraporn & DaDalt, 2009, s. 116-117). 
Skuldsättningsgrad har använts som en oberoende kontrollvariabel i denna studie. 
	  

4.7.4	  Statistisk	  kontroll	  
 
Vid utförandet av en tvärsnittsanalys finns ett antal statistiska aspekter som bör tas i 
beaktande och reflekteras över. De statistiska aspekter som främst tagits i beaktande vid 
utformningen av denna studie presenteras i korthet nedan: 
 
Heteroskedacitet – Heteroskedacitet innebär att residualerna inte har en konstant 
varians. Residualerna visar vid heteroskedacitet alltså upp ett heterogent beteende.  Det 
är av vikt i en tvärsnittsanalys att därför övervaka korrelation mellan variablerna, detta 
för att säkertställa att heteroskedasticitet inte förekommer i regressionen (Smith, 2011, 
sid. 81). Heteroskedacitet är mer vanligt förekommande i tvärsnittsanalyser än i 
exempelvis tidserieanalyser (Studenmund, 2001, s. 345), vilket ökar relevansen att 
undersöka förekomsten av heteroskedacitet bland residualerna i denna studie. 
 
Multikollinaritet – Med multikollinaritet menas att de förklarande variablerna i 
regressionen är korrelerade.  Om de förklarande variablerna är starkt korrelerade medför 
detta problem att på ett tillförlitligt sätt uppskatta koefficienterna i regressionen. 
Multikollinaritetsproblem uppstår när en förklarande variabel är en linjär funktion av en 
eller flera ytterligare variabler. Multikollinaritet innebär för en tvärsnittsanalys bland 
annat en minskad relevans och sett till det stora hela en lägre statistisk stabilitet 
(Studenmund, 2006, sid. 245-255). För att undersöka förekomsten av multikollinaritet 
har författarna studerat multikollinaritetsindexet Variance Inflation Factor (VIF). 
Tumregeln när man studerar VIF-värden är att om värdet överstiger 10 finns risk för 
hög multikollinaritet bland de förklarande variablerna i regressionen (Jodoin et al., 
2008, s. 462). 
 
Autokorrelation – Autokorrelation är när en observation påverkas av en tidsmässigt 
föregående observation. För att upptäcka autokorrelation är Durbin-Watsons D-statistics 
en vanlig metod. Testet genererar ett värde lika med noll om regressionen innehåller 
starkt positivt autokorrelerade observationer. Innehåller regressionen starkt negativt 
autokorrelerade observationer genererar testet ett värde på fyra. Finns ingen 
autokorrelation genererar testet ett värde på två (Studenmund, 2006, sid. 325-326). Vi 
har analyserat Durbin-Watsons D-statistics på regressionerna rörande 
resultatmanipulering för att avgöra om dessa är inom acceptabla gränser.  
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5. Resultat 
 
Resultatkapitlet inleds med en överblick i trenden med separata hållbarhetsrapporter 
på den svenska marknaden. Sedan presenteras tester för korrelationen mellan kvalitet 
och kvantitet på hållbarhetsrapporterna. Vidare kommer resultaten för respektive 
hypotes för studien att presenteras.  

_________________________________________________________________ 
 

5.1 Populationsöversikt 
 
Som presenterats i föregående kapitel 
består populationen för denna studie av de 
företag som handlas på NASDAQ OMX 
Stockholm, exkluderad från företag som 
opererar i den finansiella sektorn samt de 
företag som undfallit som följd av 
informationsbrist.  
 
Vidare är listan uppdelad på tre 
kapitaliseringsnivåer: Small Cap, Medium 
Cap, och Large Cap. Företagen listade på 
Small Cap innefattar över 50 % av de 
totalt 200 studerade företagen. Medium- 
och Large Cap består av de resterande 
bolagen, med 26 % listade på Medium 
Cap respektive 22 % listade under Large 
Cap. Denna fördelning presenteras i figur 
4. 

 
De olika kapitaliseringsnivåerna skiljer sig 
markant åt sett till företagens benägenhet 
att tillämpa separat hållbarhets-
rapportering. En klart övervägande andel 
hållbarhetsrapporter på den svenska 
marknaden utgavs mellan åren 2010 till 
2012 av företag listade på NASDAQ 
OMX Large Cap. Över 50 % av de 
hållbarhetsrapporter som utgavs mellan 
dessa år publicerades av företag inom 
kapitaliseringsnivån Large Cap. Värt att 
nämna i samband med detta är kopplingen 
till figur 4, där det kan utläsas att Large 
Cap endast utgör 22 % av totala antalet 
företag. En växande trend går att utläsa 
bland Small- och Medium Cap, där 
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Figur 4 - Kapitaliseringsfördelning 

Figur 5 - Andel av rapporter per 
Kapitaliseringsnivå 
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andelen rapporter för varje år ökar för 
dessa kapitaliseringsnivåer sett utifrån 
ett totalperspektiv. Dessa trender går att 
utläsa i figur 5.  
 
Andelen företag inom respektive 
kapitaliseringsnivå som mellan åren 
2010 till 2012 tillämpade separat 
hållbarhetsrapportering skiljer sig åt 
mellan de olika nivåerna, vilket visas i 
figur 6. Över 50 % av företagen listade 
på Large Cap utgav mellan dessa år en 
separat hållbarhetsrapport. Inom 
kapitaliseringsnivåerna Small- och 
Medium Cap var andelen företag som 
tillämpade separat hållbarhets-
rapportering betydligt mindre. En 
växande trend av separata 
hållbarhetsrapporter går dock att utläsa 
på samtliga kapitaliseringsnivåer. 
 

Som presenterades i föregående kapitel har vi valt att dela in företagen i tio 
storleksgrupper.  Om man ser till den procentuella fördelningen på företag som 
tillhandahållit separata hållbarhetsrapporter för åren 2010 till 2012 inom respektive av 
dessa storleksnivåer framgår att sektorn med de största företagen är den där procentuellt 
flest företag presenterar separata hållbarhetsrapporter med 65 % av företagen 2010 och 
50 % 2012 (se figur 7). Undantaget är 2012 där företagen i storleksgrupp nio är de som 
rapporterar i störst utsträckning, med 60 % av företagen. Bland övriga sektorer har 
andelen företag som rapporterar hållbarhet separat antingen bibehållits eller ökat mellan 
2010 och 2012, med undantag för ”nivå 8” som minskat från 15 % 2010 till 5 % 2012. 
Dessa resultat presenteras i figur 7.   
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Figur 6 - Andel företag med separat 
hållbarhetsrapport per Kapitaliseringsnivå 

Figur 7 - Andel företag med separat hållbarhetsrapport per Storleksnivå 
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5.2 Kvalitet och Kvantitet 
 
Då vi delvis har använt kvantitet som ett proxy för kvalitet i studien, baserat på tidigare 
forskning, finner vi det intressant att se om detta mönster kan finnas i det data vi har 
arbetat med. I den teoretiska referensramen presenteras en studie av Hooks och van 
Staden (2011) som undersökte kopplingen mellan kvalitet och kvantitet på 
hållbarhetsrapporter. Vi kommer här att testa kvaliteten som erhållits genom indexering 
som presenterades i ”4.5 Hållbarhetsrapportering”, mot storleken på rapporterna. Detta 
görs i syfte att stärka reliabiliteten i att använda det proxy för kvalitet som delvis 
används för att testa hypotes två. 
 
30 hållbarhetsrapporter har ingående granskats och i tabell 4 presenteras deskriptiv 
statistik från korrelationstestet mellan antalet sidor, antalet ord och poängen erhållen 
från kvalitetsindexet. Den genomsnittliga poängen som de 30 rapporterna erhöll är 43,1 
poäng, medelvärdet av antalet sidor är 21,9 sidor och medelvärdet av antalet ord är 
10483,1 ord för de 30 rapporterna. I tabell 4 kan även utläsas minimivärde, maxvärde 
och standardavvikelse för de olika måtten.  
 
 N Min Max Mean Std. Deviation 
Antal Sidor 30 11,0 36,0 21,9 7,0 
Antal Ord 30 3546,0 17506,0 10483,1 4305,4 
Kvalitetsindex 30 24,0 55,5 43,1 8,9 

Tabell 5 - Förklarande data, Kvalitetsindex 

I tabell 5 presenteras korrelationen mellan de olika variablerna. Som tabell 5 visar är det 
hög korrelation mellan de olika variablerna. Pearson	   Correlation	   är ett mått på det 
linjära sambandet mellan två variabler, som ger ett värde mellan -1 och 1, där 1 är total 
positiv korrelation, 0 finns ingen korrelation och -1 är total negativ korrelation. 
Kvalitetsindex korrelerar med antalet sidor respektive antalet ord med 0.624 respektive 
0,882. De båda kvantitetsvariablerna, antalet sidor och antalet ord korrelerar med 
varandra till 0,731 enligt Pearsons skala.  
 

 Kvalitetsindex AntalSidor AntalOrd 

Pearson Correlation 

Kvalitetsindex 1,000 ,624 ,882 

AntalSidor ,624 1,000 ,731 

AntalOrd ,882 ,731 1,000 

Sig. (1-tailed) 

Kvalitetsindex . ,000 ,000 

AntalSidor ,000 . ,000 

AntalOrd ,000 ,000 . 

N 

Kvalitetsindex 30 30 30 

AntalSidor 30 30 30 

AntalOrd 30 30 30 

Tabell 6 - Korrelationsmatris, Kvalitetsindex 

	    



	  
53	  

5.3 Resultatmanipulering 
	  
Innan vi i resultatkapitlet påbörjar behandlingen av hypoteserna för denna studie måste 
arbetet för resultatmanipuleringen presenteras. Som beskrivits i den praktiska metoden 
har en storleksuppdelning genomförts utifrån Market Capitalization (MCAP), där tio 
storleksgrupper har skapats. Utifrån dessa grupper och det faktum att studien fokuserar 
på en treårsperiod har 30 grupper använts för uträkningen av den normala nivån av 
periodiseringar. Detta har gjorts i respektive grupp. Från dessa har residualer 
framräknats för respektive företag och år. Dessa residualer kommer att användas som ett 
proxy för resultatmanipulering och testas mot hållbarhetsrapporteringen i de olika 
hypoteserna.  
 
Koefficienten ”adjusted R2” som beskriver förklaringsgraden i modellen visar på stora 
skillnader mellan de olika regressionerna. Förklaringsgraderna varierar mellan 0,1 % 
och 69,1 % och den genomsnittliga förklaringsgraden bland de 30 grupperna är 26,9 %. 
Genomsnittet kan tyckas vara relativt lågt, men för en estimeringsmodell som Modified 
Jones är förklaringsgraden i nivå med många andra studier inom ämnet.  
 
Durbin Watson (DW) har ett genomsnittligt värde på 2,03 för de 30 grupperna vilket 
tyder på att det inte finns någon autokorrelation mellan observationerna. Resultatet för 
DW samt adjusted R2 för respektive grupp finns presenterade i appendix 5. 
 

5.4 Hypoteser 
 
I denna del av resultatkapitlet kommer testerna av uppsatsens tre hypoteser att 
presenteras separat. Alla hypoteser kommer att testas med linjär regression för att se hur 
de förklarande variablerna påverkar den beroende variabeln resultatmanipulering. 
Utöver de förklarande variablerna som är givna för de olika hypoteserna, kommer 
kontrollvariablerna som presenterades i föregående kapitel att testas i respektive 
regression. Dessa kontrollvariabler är: Skuldsättningsgrad, Storlek (MCAP) samt ROA. 
 
Som beskrivits tidigare görs denna uppsats genom en tvärsnittsanalys. Vi har samlat in 
data från en treårsperiod. Vi ser ingen direkt anledning till att resultateten ska skilja 
markant mellan respektive år, men för att utesluta att en sådan påverkan ska ske har vi 
valt att dels testa hypoteserna för alla observationer under treårsperioden och dels 
genomföra varje test år för år. I de olika hypoteserna kommer resultatet från hela 
treårsperioden presenteras först för att sedan följas av tester fördelade på respektive år. 
Resultaten från hypoteserna presenteras nedan.  
 

5.4.1	  Hypotes	  1	  
 
H1: Det finns en skillnad i mängden resultatmanipulering mellan företag som redovisar 
separata hållbarhetsrapporter och företag som inte gör det. 
 
Den population som undersökts för att testa denna hypotes består av 200 företag över en 
treårsperiod vilket ger 600 unika observationer. Av dessa kunde endast 586 användas 
till följd av bortfall i de data som inhämtats från databasen DataStream. Hypotesen 
testas alltså med ett bortfall av 14 företagsår. Bortfallen härrörde data gällande finansiell 
information nödvändig för att approximera resultatmanipulering. Dessa bortfall gällde 
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företag som helt saknade hållbarhetsrapportering. Från de 200 företagen presenterades 
totalt 107 separata hållbarhetsrapporter över de tre åren vilket ger ett medelvärde på 
18,3 %, som visas i tabell 6 nedan. I tabellen kan även utläsas data för övriga variabler i 
regressionen, där medelvärdet, standardavvikelsen sam antalet observationer 
presenteras.  
 
 Mean Std. Deviation N 

Resultatmanipulering 0,0000 0,0682 586 

RapportJaNej 0,1830 0,3867 586 

Skuldsättningsgrad 1,1464 1,1309 586 

Storlek 13734843,2100 42465685,1860 586 

ROA ,0303 ,1906 586 

Tabell 7 - Förklarande data, Rapport Ja/Nej 

Nästa steg för att testa hypotesen har genomförts med ett t-test. Resultaten från testet 
kan utläsas från tabell 7. Den förklarande variabeln som hypotesen bygger på är om 
företaget presenterar en separat hållbarhetsrapport eller ej. En dummyvariabel har 
skapats där företagen med separata rapporter har kodats med en etta och företag utan 
separata rapporter med en nolla.  
 
Betakoefficienten har ett svagt negativt värde vilket antyder att företag som 
tillhandahåller separata rapporter har en minskande effekt på resultatmanipulering. Det 
går dock att utläsa ett lågt t-värde och en låg signifikansnivå vilket gör att denna 
variabel inte förklarar skillnaden i mängden resultatmanipulering på ett tillförlitligt sätt. 
Även de andra kontrollvariablerna, bortsett från ROA, har låga t-värden vilket innebär 
att ett signifikant samband med mängden resultatmanipulering inte går att utläsa. 
 
Från testet kan utläsas att ROA är den förklarande variabel som signifikant korrelerar 
med resultatmanipuleringen. Betakoefficienten för denna variabel är svagt positiv vilket 
tyder på att företag med en högre ROA har tendenser till större mängd 
resultatmanipulering. 
 

 
 

Den möjliga förekomsten av heteroskedacitet kontrolleras genom att studera plottar från 
regressionen. Från de plottar som tagits fram kan inte utläsas något som tyder på 
heteroskedacitet. Även värdena för VIF är på en acceptabel nivå, strax över ett vilket är 
långt under gränsvärdet för att misstänka multikorrelation i regressionen, där gränsen är 
tio.  

Model Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,001 0,004 -0,132 0,895   

RapportJaNej -0,004 0,008 -0,475 0,635 0,846 1,182 

Skuldsättningsgrad 0,000 0,002 0,083 0,934 0,993 1,007 

Storlek -1,842E-011 0,000 -0,254 0,800 0,839 1,192 

ROA 0,042 0,015 2,780 0,006 0,973 1,027 

Tabell 8 - t-test, Ja/Nej 
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Nästa steg i resultatet är att undersöka om skillnader existerar mellan åren. I tabell 8 
presenteras resultaten från t-testen genomförda för respektive år. Året markerad med * 
är ett extra test genomfört, där vi tagit bort extrema observationer. Detta görs för att se 
om dessa extrema observationer påverkar resultaten. Det finns vissa skillnader mellan 
åren. 2010 och 2011 är väldigt lika med betavärden på -0,003 och -0,002. 2012 är denna 
siffra -0,008 vilket indikerar att befintligheten av en rapport skulle ha en större negativ 
inverkan på mängden resultatmanipulering under 2012 jämfört med 2010 och 2011. 
Dock kan vi se från t-värdet samt signifikansnivån att resultaten är långt ifrån 
signifikanta, vilket skulle kräva en signifikansnivå på 0,05. VIF-värdena är på en 
acceptabel nivå under alla tre åren och från att studera plottarna från respektive 
regression ser vi inget som tyder på en existens av heteroskedacitet. 
 
För mer detaljerad information av respektive regression för de olika åren, se appendix 6.  
 
	   Beta	   t-‐värde	   Signifikans	   VIF	   Heteroskedacitet	  
2010	   -‐0,003	   -‐0,199	   0,842	   1,217	   Nej	  
2011	   -‐0,002	   -‐0,122	   0,903	   1,168	   Nej	  
2012	   -‐0,008	   -‐0,529	   0,598	   1,175	   Nej	  
2012*	   -‐0,008	   -‐0,864	   0,389	   1,173	   Nej	  

Tabell 9 - Resultat, Hypotes 1 

Från de resultat som har erhållits av regressionerna finns inget stöd för att förekomsten 
av hållbarhetsrapporter skulle påverka mängden resultatmanipulering. Således har vi 
inte bevis för att förkasta nollhypotesen i hypotes ett.  

5.4.2	  Hypotes	  2a	  
  
Det finns en korrelation mellan kvantiteten på hållbarhetsrapporter, i form av antalet 
sidor, och mängden resultatmanipulering. 
 
I hypotes två undersöks de 107 observationer av företagsår som innehåller separata 
hållbarhetsrapporter. Hypotes två testar antalet sidor och medelvärdet av antalet sidor 
för de 107 rapporterna är 39,1 sidor. Detta visas i tabell 9 nedan. Rapporten med minst 
antal sidor bestod av sju sidor medan den största rapporten innehöll 167 sidor. 
Medelvärdet, standardavvikelsen och antalet observationer går även att utläsa i tabell 9 
för respektive variabel. 
 
 Mean Std. Deviation N 

Resultatmanipulering -0,0018 0,0332 107 

AntalSidor 39,0650 25,0898 107 

Skuldsättningsgrad 1,2314 0,9288 107 

Storlek 48470127,9300 83174947,0960 107 

ROA 0,0756 0,0894 107 

Tabell 10 - Förklarande data, Antal Sidor 

För hypotes två kommer storleken på rapporterna att testas mot resultatmanipuleringen 
för att se om storleken påverkar resultatmanipuleringen i någon riktning. På samma vis 
som i hypotes ett testas hypotes två via ett t-test. I hypotes 2a är den förklarande 
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variabeln vi är intresserade av antalet sidor på hållbarhetsrapporterna och till skillnad 
mot hypotes ett används här den faktiska siffran och ingen dummyvariabel. Resultaten 
av t-testet kan utläsas i tabell 10. 
 
Betakoefficienten för variabeln ”antal sidor” är noll. T-värdet är precis som i hypotes ett 
under den nivå som krävs för signifikans och antalet sidor korrelerar inte mot den 
beroende variabeln. Kontrollvariablerna skuldsättningsgrad och ROA visar positiva 
betavärden vilket tyder på att dessa variabler påverkar mängden resultatmanipulering 
positivt medan storleken har ett negativt betavärde. I regressionen för hypotes 2a är 
dock ingen av de förklarande variablerna signifikanta.  
 
Plottarna ser normala ut och således finns ingen anledning att misstänka 
heteroskedacitet. Resultatet för VIF är även det inom gränsvärdena i hypotes 2a.   
 
Model Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,001 0,008 -0,107 0,915   

AntalSidor 0,000 0,000 -1,110 0,270 0,559 1,788 

Skuldsättningsgrad 0,001 0,004 0,411 0,682 0,905 1,105 

Storlek -7,568E-012 0,000 -0,140 0,889 0,526 1,902 

ROA 0,067 0,040 1,675 0,097 0,819 1,221 

Tabell 11 - t-test, Antal Sidor 

Även data för hypotes två innehåller extrema observationer under ett av åren. På samma 
vis som i hypotes ett har ytterligare ett test genomförts utan dessa observationer. 
Resultaten återfinns i tabell 11. Skillnaderna mellan åren i hypotes 2a är näst intill 
obefintliga. Betavärdet är noll under 2010 och 2011 och nära noll under 2012 vilket 
tyder på att antalet sidor varken påverkar mängden resultatmanipulering positivt eller 
negativt. De olika årens tester uppnår inte signifikans. 2011 är närmast med 0,399 eller 
0,431 med undantag för extrema observationer, vilket är högt över gränsen på 0,05. 
VIF-värdena är acceptabla, med 2010 en bit över de övriga åren, men fortfarande långt 
under gränsen på tio. Inte heller i detta test finns anledning att misstänka 
heteroskedacitet. 
 
För mer detaljerad information av respektive regression för de olika åren, se appendix 7. 
 
	   Beta	   t-‐värde	   Signifikans	   VIF	   Heteroskedacitet	  
2010	   0,000	   -‐0,378	   0,709	   3,079	   Nej	  
2011	   0,000	   -‐0,855	   0,399	   1,450	   Nej	  
2011*	   0,000	   -‐0,798	   0,431	   1,434	   Nej	  
2012	   -‐6,73E-‐

005	  
-‐0,234	   0,816	   1,449	   Nej	  

Tabell 12 - Resultat, Hypotes 2a 

Resultat som har erhållits av regressionen finner inget stöd för att storleken på 
hållbarhetsrapporter, i form av antalet sidor, skulle påverka mängden 
resultatmanipulering. Vi har inte för hypotes 2a bevis för att förkasta nollhypotesen. 
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5.4.3	  Hypotes	  2b 
  
Det finns en korrelation mellan kvantiteten på hållbarhetsrapporter, i form av antalet 
ord, och mängden resultatmanipulering. 
 
Antalet ord varierar också kraftigt mellan rapporterna som en logisk följd av variationen 
i storleken, mätt i antalet sidor. Den genomsnittliga rapporten innehåller 16 300,3 ord 
medan den minsta rapporten innehåller 983 ord och den största 50 720 ord. De övriga 
värdena går att utläsa i tabell 9, för hypotes 2a, då det endast är variabeln antalet sidor 
som ersatts av antalet ord i hypotes tre. 
 
T-testet är utfört på samma vis som i hypotes 2a med skillnaden att den förklarande 
variabeln, som fokuserar på storleken av hållbarhetsrapporten, ersatts som ovan 
nämndes. Resultaten presenteras i tabell 12. Betavärdet av den förklarande variabeln är 
negativ vilket tyder på att en större mängd ord påverkar mängden resultatmanipulering i 
en negativ riktning. När t-värdet av den förklarande variabeln granskas ser vi att det 
även i denna hypotes ligger under gränsen och testet är således inte signifikant. På 
samma sätt som i hypotes 2a har storleken ett negativt betavärde medan 
skuldsättningsgrad och ROA har positiva betavärden. Ingen av dessa variabler visar upp 
t-värden som resulterar i signifikans. 
 
Plottarna som har granskats tyder inte på en existens av heteroskedacitet och VIF-
värdena är på en acceptabel nivå.   
 
Model Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,003 0,008 -0,355 0,723   

AntalOrd -3,023E-007 0,000 -0,807 0,422 0,618 1,617 

Skuldsättningsgrad 0,002 0,004 0,473 0,638 0,892 1,121 

Storlek -2,079E-011 0,000 -0,403 0,688 0,573 1,746 

ROA 0,064 0,040 1,596 0,114 0,814 1,229 

Tabell 13 - t-test, Antal Ord 

Samma observationer för resultatmanipulering används i denna hypotes som i hypotes 
2a. Av den anledningen existerar samma extrema observationer och ytterligare ett test 
har genomförts även i denna hypotes. Resultaten återfinns i tabell 13. Betavärdet visar 
upp en liknande påverkan av antalet ord på mängden resultatmanipulering för samtliga 
år. Betavärdet indikerar att antalet ord påverkar mängden resultatmanipulering negativt 
med ca 4*10-007 per ord. Dock visar även detta test upp låga t-värden mellan -0,069 och 
-0,747 vilket resulterar i att relationen inte är signifikant. VIF-värdena är alla under tre 
och plottarna tyder på att det inte existerar heteroskedacitet. För mer detaljerad 
information av respektive regression för de olika åren, se appendix 8. 
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	   Beta	   t-‐värde	   Signifikans	   VIF	   Heteroskedacitet	  
2010	   -‐3,63E-‐007	   -‐0,367	   0,716	   2,680	   Nej	  
2011	   -‐4,49E-‐007	   -‐0,745	   0,462	   1,344	   Nej	  
2011*	   -‐3,36E-‐007	   -‐0,747	   0,461	   1,325	   Nej	  
2012	   -‐3,76E-‐008	   -‐0,069	   0,945	   1,401	   Nej	  

Tabell 14 - Resultat, Hypotes 2b 

Resultatet visar inte att storleken, i form av antalet ord, påverkar mängden 
resultatmanipulering. Av den anledningen kan vi inte i hypotes 2b förkasta 
nollhypotesen. 

5.4.4	  Hypotes	  3	  
 
Det finns en korrelation mellan kvaliteten på hållbarhetsrapporter, i form av 
kvalitetsindexpoäng, och mängden resultatmanipulering. 
 
Resultatet från kvalitetsindexet presenteras nedan för att framställa vilka aspekter i 
hållbarhetsrapporterna som företagen främst fokuserar på att rapportera. 
 
Genomsnittspoängen från kvalitetsindexet återfinns i Appendix 3. Den 
hållbarhetsaspekt som täcktes fullt ut av samtliga studerade företag var aspekten 
”Redogörelse för organisationen”, där organisationens ansvar för miljöarbete 
indexerades utifrån hur väl hållbarhetsrapporten beskrev organisationens ansvar. 
Samtliga studerade rapporter innehöll en beskrivande sektion om organisationens ansvar 
för miljöarbete. Denna hållbarhetsaspekt delgavs maxpoängen två om en beskrivning av 
organisationens ansvar för miljöarbete återfanns i rapporten.  
 
Hållbarhetsaspekten ”Input” indexerades med en medelpoäng på 90 % för de 30 
granskade rapporterna. För denna hållbarhetsaspekt granskades rapporterna för om de 
redovisade mängden förbrukning av tre input-delar; Material som använts, 
Vattenförbrukning samt Energiförbrukning. Redovisades en av dessa i rapporten 
delgavs ett poäng. Redovisades två delar delgavs två poäng. Om samtliga dessa delar 
rapporterats delgavs rapporten maxpoängen fyra. 
 
Indexeringen av hållbarhetsaspekten ”Identifiering av berörda parter” uppnådde för de 
30 indexerade rapporterna en medelpoäng på 83 % av den totala poängen för 
hållbarhetsaspekten. För denna aspekt granskades rapporterna efter hur väl de 
identifierade företagets intressenter. Enbart omnämnandet av de intressenterna delgav 
rapporten ett poäng. En deskriptiv presentation för hur företaget påverkade dessa 
intressenter delgav maxpoängen två. För identifiering av företagets intressenter har 
författarna här utgått från den intressentmodell som presenterats i tidigare kapitel.  
 
Hållbarhetsaspekten ”Global Operating Standards” indexerades efter om hänvisningar 
till GRI medtagits i rapporten. Rapporter som endast medtog information om att GRIs 
riktlinjer legat till grund för rapporten delgavs en poäng. Rapporter med tydligt 
utskrivna detaljer om hur rapporten följde GRIs riktlinjer belönades med två poäng. 
Omnämndes inte GRI i rapporten delgavs noll poäng. Medelpoängen för de 30 
granskade rapporterna var för denna hållbarhetsaspekt 83 % av den totala poängen. 
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För hållbarhetsaspekten ”kommunikation med intressenterna” var medelpoängen för de 
30 granskade rapporterna 80 % av den totala poängen. Denna hållbarhetsaspekt 
indexerades utifrån hur väl kommunikationen med de intressentgrupper som 
identifierats beskrevs i rapporten. Även för denna hållbarhetsaspekt delgavs 
maxpoängen 2, fördelat med noll poäng om informationen utelämnats, en poäng om 
någon form av information medtagits, samt två poäng om kommunikationsprocessen 
tydlig beskrivits i hållbarhetsrapporten.  
 
De fem hållbarhetsaspekter som indexerades med lägst genomsnittliga poäng av 
aspektens totalpoäng var hållbarhetsaspekterna ”Framtida utgifter”, ”Miljörelaterade 
skulder”, ”Miljörevision”, ”Mottagna utmärkelser” samt ”Stöd till miljöorganisationer”.  
 
Framtida utgifter indexerades efter om information gällande framtida utgifter var med 
medtaget i rapporten. Var denna information tydligt definierad i monetära termer 
delgavs maxpoängen två. För denna hållbarhetsaspekt var medelpoängen för de 30 
granskade rapporterna 25 % av maxpoängen.  
 
Miljörelaterade skulder indexerades efter samma kriterier. För denna hållbarhetsaspekt 
var medelpoängen för de 30 granskade rapporterna 27 % av maxpoängen. 
 
Hållbarhetsaspekten ”Miljörevision” uppnådde en medelpoäng på 37 % av 
totalpoängen. Miljörevision indexerades efter om hållbarhetsrapporten var reviderad av 
en utomstående revisor. Maxpoängen på två delgavs de rapporter där revisorsrapporten 
ingick i hållbarhetsrapporten. 
 
Hållbarhetsaspekterna ”Mottagna utmärkelser” och ”Stöd till miljöorganisationer” 
indexerades efter en skala där ett poäng var maxpoängen. Maxpoängen för båda 
hållbarhetsrapporterna uppnåddes om hållbarhetsrapporten innehöll information om 
förekomsten av mottagna utmärkelser och stöd till miljöorganisationer inträffat under 
räkenskapsåret. Medelpoängen för de 30 granskade rapporterna var 43 % respektive 57 
% av den totala poängen. 
 
 

	  
Figur 8 - Högsta och lägsta snittpoängen från Kvalitetsindex 
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Av de möjliga 64 poäng som kan erhållas är medelvärdet 43.1 poäng. Rapporten med 
det sämsta resultatet hade 24 poäng medan den bästa rapporten erhöll en poäng på 55,5 
poäng. Medelvärdet och standardavvikelsen för respektive variabel presenteras i tabell 
14. 
 
 Mean Std. Deviation N 

Resultatmanipulering 0,0048 0,0284 30 

Kvalitetsindex 43,1170 8,9295 30 

Skuldsättningsgrad 1,3808 0,4034 30 

Storlek 24202349,5000 37719116,0110 30 

ROA 0,0687 0,0401 30 

Tabell 15 - Förklarande data, Kvalitetsindex 

För att testa hypotes tre vill vi, efter arbetet med att granska de 30 rapporterna, 
undersöka om poängen som delades ut till rapporterna har någon inverkan på mängden 
resultatmanipulering bland företagen. Även här har ett t-test genomförts och resultatet 
från testet presenteras i tabell 15. 
 
Betavärdet för förklaringsvariabeln är 0,000 vilket betyder att poängen från 
kvalitetsindexet inte påverkar mängden resultatmanipulering. Det visar sig även här att 
t-värdet är lågt, vilket gör att testet inte resulterar i signifikans. I hypotes tre har 
skuldsättningsgrad ett positivt betavärde medan storlek och ROA har negativa 
betavärden. Samma resultat framvisas gällande t-värdet och signifikans för dessa 
kontrollvariabler som för testets förklaringsvariabel. Plottarna tyder inte på 
heteroskedacitet och VIF-värdena är på en acceptabel nivå. 
	  
Model Unstandardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,004 0,051 -0,069 0,945   

Kvalitetsindex 0,000 0,001 -0,368 0,716 0,640 1,562 

Skuldsättningsgrad 0,017 0,016 1,066 0,296 0,663 1,507 

Storlek -1,011E-010 0,000 -0,620 0,541 0,768 1,302 

ROA -0,022 0,141 -0,153 0,880 0,911 1,097 

Tabell 16 - t-test, Kvalitetsindex 

Datat för hypotes tre innehåller för året 2011 extrema observationer vilket gör att 
ytterligare ett test genomförs för det året. Resultaten återfinns i tabell 16. Betavärdet 
varierar något mellan de olika åren. 2011 har ett betavärde på -0,002 vilket skulle 
innebära att resultatmanipuleringen minskade med 0,002 per poäng i indexet. När de 
extrema observationerna under 2011 har eliminerats, erhålls istället betavärde 0,000 
vilket innebär att utan den extrema observationen har inte kvalitetsindexpoängen någon 
inverkan på mängden resultatmanipulering. De övriga åren, 2010 och 2012, har 
betavärden på 0,001 respektive -0,001. Dessa resultat tyder på att en högre 
kvalitetsindexpoäng skulle under 2010 innebära en ökad mängd resultatmanipulering 
medan det 2012 skulle ha den motsatta effekten på resultatmanipuleringen. Även i 
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denna hypotes är t-värdena för låga för att en signifikans av testerna ska erhållas. VIF-
värdena befinner sig på en acceptabel nivå och några tecken på heteroskedacitet går inte 
att utläsa från plottarna. 
 
För mer detaljerad information av respektive regression för de olika åren, se appendix 9. 
 
	   Beta	   t-‐värde	   Signifikans	   VIF	   Heteroskedacitet	  
2010	   0,001	   0,381	   0,719	   1,529	   Nej	  
2011	   -‐0,002	   -‐1,111	   0,317	   2,066	   Nej	  
2011*	   0,000	   -‐0,599	   0,581	   2,380	   Nej	  
2012	   -‐0,001	   -‐0,513	   0,630	   2,048	   Nej	  

Tabell 17 - Resultat, Hypotes 3 

Vi finner inget bevis för att poängen erhållen från kvalitetsindexet påverkar 
resultatmanipuleringen och kan således inte förkasta nollhypotesen i hypotes tre. 
 

5.5 Skillnader för positiv och negativ resultatmanipulering 
 
Som presenterades i praktisk metod genomförs tester där populationen delas upp mellan 
företag med positiva och negativa värden på resultatmanipulering. I föregående 
avdelning testades alla hypoteser år för år, för att undersöka om skillnader existerade 
mellan åren. Då skillnaderna var näst intill obefintliga genomförs följande tester för hela 
treårsperioden. Detta då vi inte har någon anledning att misstänka att skillnader 
existerar. 
 
Förutom ändringen i populationen, med de positiva och negativa resultatmanipulerings-
siffrorna i separata tester utförs samma tester som i hypotes ett till tre.     

5.5.1	  Hypotes	  1	  
 
I hypotes ett, där den förklarande variabeln är om företaget tillhandahåller en 
hållbarhetsrapport eller ej, visas skillnader mellan företag med positiva och negativa 
värden på resultatmanipuleringen. Alla resultaten presenteras i tabell 17. Gällande 
företagen som visar upp positiva siffror för resultatmanipulering, finns en tendens till att 
företagen som tillhandahåller separata rapporter tenderar manipulera sitt resultat i 
mindre omfattning än företagen utan separata hållbarhetsrapporter. Betavärdet som 
visar -0,021 i denna grupp innebär att företagen med hållbarhetsrapporter manipulerar 
sitt resultat uppåt, men 0,021 enheter mindre på skalan mellan noll och ett än de företag 
som inte tillhandahåller separata rapporter. T-värdet på -2,700 genererar en 
signifikansnivå på 0,007 vilket är långt under gränsen på 0,05. Detta innebär att testet är 
signifikant. VIF-värdet på 1,097 är acceptabelt och plottarna som undersökts tyder inte 
på att det förekommer heteroskedacitet. 
 
För gruppen med negativa siffror gällande resultatmanipulering tyder resultatet på en 
omvänd relation. Resultaten presenteras i tabell 17. Betavärdet är positivt med ett värde 
på 0,016. Detta innebär att företagen i denna grupp som presenterar separata rapporter 
och manipulerar sitt resultat nedåt gör detta i mindre utsträckning än företagen som inte 
presenterar separata rapporter. Signifikansnivån för testet i denna grupp är 0,082. Detta 
är precis över gränsen och testet är således ej signifikant. VIF-värdet är på en acceptabel 
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nivå och från pottarna går ej att utläsa tecken på heteroskedacitet. Övriga resultat 
återfinns i appendix 10. 
 
 Beta t-värde Signifikans VIF Heteroskedacitet 
Positiva -0,021 -2,700 0,007 1,097 Nej 
Negativa 0,016 1,744 0,082 1,295 Nej 

Tabell 18 - Hypotes 1 

5.5.2	  Hypotes	  2	  
 
I hypotes 2a, där antalet sidor är den förklarande variabeln, presenteras ett betavärde på 
0,000 i tabell 18 för gruppen med positiva resultatmanipuleringssiffror. Detta indikerar 
att antalet sidor inte påverkar mängden resultatmanipulering i denna grupp. Testet 
genererar ej heller signifikans. VIF-värdet samt plottarna indikerar varken 
multikollinaritet eller heteroskedacitet. 
 
Även resultaten för gruppen med negativa resultatmanipuleringssiffror presenteras i 
tabell 19. Betavärdet är negativt om än marginellt, vilket kan tyda på att företag med 
fler sidor i sin hållbarhetsrapport tenderar att manipulera ner sitt resultat i större 
utsträckning. Dock råder inte signifikans vilket gör att några slutsatser inte kan dras från 
resultatet. Även i detta test är VIF-värdet och plottarna acceptabla. Övriga resultat 
återfinns i appendix 10. 
 
 Beta t-värde Signifikans VIF Heteroskedacitet 
Positiva 0,000 -1,304 0,198 1,695 Nej 
Negativa -3,3E-005 -0,250 0,803 1,835 Nej 

Tabell 19 - Hypotes 2a 

Hypotes 2b, där den förklarande variabeln är antalet ord, påverkar förklaringsvariabeln 
den beroende variabeln åt skilda håll för respektive grupp. Resultaten presenteras i 
tabell 19. För gruppen med positiva värden på resultatmanipuleringen tenderar ett större 
antal ord innebära en mindre mängd positiv resultatmanipulering. I gruppen med 
negativ resultatmanipulering tenderar företag med ett större antal ord att manipulera 
resultatet negativt i mindre utsträckning. Dock genererar t-värdena för de båda testerna 
inget signifikant resultat. VIF-värdena är 1,449 respektive 1,711 vilket är på en 
acceptabel nivå och inga tecken på heteroskedacitet går att finna. Övriga resultat 
återfinns i appendix 10. 
 
 Beta t-värde Signifikans VIF Heteroskedacitet 
Positiva -6,5E-007 -1,406 0,166 1,449 Nej 
Negativa 1.8E-007 0,591 0,557 1,711 Nej 

Tabell 20 - Hypotes 2b 

5.5.3	  Hypotes	  3	  
 
Resultatet från testerna av den tredje hypotesen presenteras i tabell 20. 
Förklaringsvariabeln i denna hypotes är poängen från kvalitetsindexet. Betavärdena för 
båda grupperna är 0,000 vilket tyder på att poängen från kvalitetsindexet inte har någon 
påverkan på mängden resultatmanipulering, varken i gruppen med positiva eller 
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negativa värden på resultatmanipuleringen. Inget av testerna genererade signifikans. 
VIF-värdena är för detta test på en acceptabel nivå. Från plottarna går ej att utläsa 
mönster som tyder på existensen av heteroskedacitet. Övriga resultat återfinns i 
appendix 10. 
 
 Beta t-värde Signifikans VIF Heteroskedacitet 
Positiva 0,000 -0,295 0,774 1,477 Nej 
Negativa 0,000 1,006 0,341 1,391 Nej 

Tabell 21 - Hypotes 3 
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6.	  Analys	  och	  Diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera våra resultat genom att inledningsvis analysera 
resultaten från populationstesterna samt hållbarhetsrapporterna. Därefter kommer 
varje hypotes att analyseras separat i kronologisk ordning. Diskussionen och analysen 
kommer att genomföras med utgångspunkt i det teoretiska ramverk som legat till grund 
för denna uppsats. Författarna har valt att presentera diskussionen och resultaten 
åtskilda för att säkerställa en fullständig förståelse av resultaten innan analysen 
påbörjas. 

 
_________________________________________________________________ 
 

6.1 Populationsöversikt 
 
Vi börjar med att analysera fynden i populationen som presenteras i resultatkapitlet 6.1. 
Resultaten från de tester som utförts på populationens benägenhet att rapportera 
hållbarhetsrapporter framvisar bilden av att det främst är företag inom de högre 
kapitaliseringsnivåerna (NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap och Large Cap) som 
rapporterar sitt hållbarhetsarbete i separata hållbarhetsdokument, med företagen listade 
på Large Cap som den klart största gruppen som publicerar separata 
hållbarhetsrapporter. En bidragande anledning till detta kan vara det faktum att statligt 
ägda bolag har krav att publicera hållbarhetsrapporter och att statligt ägda företag 
återfinns bland företag listade på Large Cap. Detta kan även bero på att större företag 
har fler intressenter att tillfredsställa, samt utsätts för en noggrannare granskning från 
investerare och analytiker (Siregar & Utama, 2008, s. 2).  Över 50 % av de 
hållbarhetsrapporter som publicerades på den svenska marknaden under de studerade 
åren utgavs av företag inom den högsta kapitaliseringsnivån, vilket indikerar att större 
företag känner av en större efterfrågan från intressenterna att minska 
informationsasymmetrin gällande företagets hållbarhetsarbete. Sett utifrån Maignan och 
Ralstons (2002) resultat, som visade att europeiska företag främst använder 
hållbarhetsrapporter i syfte att skapa legitimitet hos sina intressenter, pekar våra resultat 
mot att större företag anser sig vara i större behov av att uppnå legitimitet hos sin 
omgivning. Resultaten kan även ha sin förklaring i att större företag i högre utsträckning 
har ekonomiska möjligheter att möta de kostnader som upprättandet av en 
hållbarhetsrapport innebär.  
 
Den procentuella andelen företag som publicerar hållbarhetsrapporter av de företag som 
klassificerats i den grupp företag som innehåller de 10 % största företagen på NASDAQ 
OMX Stockholm framvisar dock en nedgående trend av separata hållbarhetsrapporter. 
Hahn (2012, s. 417) menar att hållbarhetrapportering är en växande trend och 
att behovet ökat bland företag att redovisa de åtgärder företaget vidtar för att efterleva 
de sociala normer som företagets omgivning ställer på företaget. Resultaten som utläses 
i vår studie kan dock innebära att dessa företag istället för att publicera separata 
hållbarhetsrapporter i högre grad väljer att inkorporera hållbarhetsrapporteringen i den 
övriga årsredovisningen. Detta gäller även för företagen i storleksgrupp åtta. För övriga 
storleksgrupper visar dock våra resultat att separat hållbarhetsredovisning är en växande 
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trend på den svenska marknaden, vilket även visas av en växande trend av separata 
hållbarhetsrapporter för samtliga kapitaliseringsnivåer. 
 

6.2 Kvalitet och Kvantitet 
 
För att undersöka om de resultat som Hooks och Van Staden (2011) presenterar, 
rörande att använda kvantitetsmått för hållbarhetsrapportering även är applicerbar på 
den svenska marknaden, valde författarna att för denna studie utföra korrelationstest för 
kvantitativa aspekter på hållbarhetsrapporterna och de viktade poängen för de 30 
kvalitetsindexerade rapporterna som granskats under studiens gång. Resultaten visar en 
stark positiv korrelation mellan kvantitativa aspekter och de kvalitetsindexpoäng som 
legat till grund för kvalitetsgranskningen av hållbarhetsrapporterna. Vi kan alltså via 
dessa resultat finna stöd för att de valda kvantitetsaspekterna är applicerbara som proxy 
för hållbarhetsrapportens kvalitet även för de hållbarhetsrapporter som medtagits i 
denna studie, både för kvantitetsaspekten antal ord och för antal sidor. Dessa resultat 
grundar sig i enbart 30 observationer. Detta anser vi dock inte vara ett problem då 
stickprovet är normalfördelat. 
  
Resultaten från dessa tester infriar författarnas förväntningar. Ett större antal ord och 
sidor innebär en möjlighet för företagen att minska informationsasymmetrin genom att 
täcka in fler hållbarhetsaspekter i rapporten, samt att tillhandahålla utförligare 
beskrivningar av företagets hållbarhetsarbete. Hooks och van Staden (2011, s. 210-211) 
menar att en viss kvantitet är nödvändig i rapporter för att inkorporera viktiga delar som 
krävs för att en rapport ska hålla en hög kvalitet. Vidare finner vi att kvantitetsmåttet 
antal ord uppvisar en starkare positiv korrelation med kvalitetsindexet än vad 
kvantitetsmåttet antal sidor visar. Båda författarna har vid granskningen av rapporterna 
funnit att många hållbarhetsrapporter innehåller bilder som inte tillför någon för 
intressenterna kunskapsbringande information. Många hållbarhetsrapporter innehåller 
dock grafer och diagram som presenterar relevant information. Författarna vill med 
detta ge medhåll till Unermans (2000) teori om att kvantitetsmåttet antalet sidor inte helt 
ska uteslutas som indikator för hållbarhetsrapporters kvalitet.  
 
Om vi kopplar resultateten från kvalitetsindexeringen i denna studie till artikeln från 
Hahn och Lülfs (2013), som visade att företags hållbarhetsrapporter är positivt vridna, 
ser vi liknande mönster. I de trettio rapporter som har granskats har huvuddelen 
fokuserat på de positiva aspekterna i företagets hållbarhetsarbete. Detta mönster kan 
även utläsas om vi studerar procenten av maxpoängen de olika aspekterna har erhållit, 
som går att utläsa i figur 8. I topp ligger bland annat “redogörelse för organisationen”, 
“identifiering av berörda parter”, “GRI” och “kommunikation med intressenter”. I 
många av rapporterna är detta punkter som presenteras på ett tydligt sätt och med en 
positiv framtoning, där företagen trycker på det som presenterar en positiv bild av 
företagen. Exempelvis lägger företag som rapporterar i enlighet med GRIs riktlinjer stor 
vikt vid att detta ska framgå i rapporten. Dessa aspekter är alla i vår mening mindre 
konkreta än vissa andra. “Redogörelse för organisationen”, som ska innehålla 
organisationens ansvar för miljöarbete, fick som vi presenterade i resultatet 100 %. 
Detta innebär att alla rapporter innehöll det som krävs enligt indexet. Dock ser vi även 
här att företagen presenterar denna information på ett positivt vridet sätt, där de 
presenterar vilket arbete som är viktigt, men nästan uteslutande utan faktiska aktioner. 
Ett annat exempel är återigen GRI. I Hedberg och Malmbors studie (2003, s. 155-157) 
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visade det sig att det skiljer sig mycket i hur rapporter utformas trots att rapporterna är 
utformade i enlighet med GRI. Vidare presenterades att hållbarhetsrapporter och 
utformandet enligt GRIs riktlinjer användes som ett verktyg för att skapa legitimitet mot 
företagets intressenter (Hedberg & Malmborg, 2003, 155-157). Om vi utgår från 
Hedberg och Malmborgs studie skulle det höga resultatet i denna studie innebära att 
företagen vill skapa legitimitet mot intressenter och att “GRI-stämpeln” i själva verket 
inte automatiskt innebär en bättre rapport eller ett bättre arbete gällande hållbarhet.    

Bland de aspekter av kvalitetsindexet som har fått den lägsta procentuella poängen 
hittar vi längst ner “miljörelaterade skulder” och “framtida utgifter”. Detta ser vi som 
två mer konkreta aspekter där den faktiska inverkan och eventuella snedsteg 
presenteras. Att dessa två är de aspekter som minst rapporter behandlar, styrker 
argumentationen i Hahn och Lülfs artikel från 2013. Den aspekt som ligger på plats tre, 
sett från botten, i den procentuella poängen är miljörevision. Som presenterades i 
resultatkapitlet fick denna aspekt ett snitt på 37 %. Även detta går i linje med Hahn och 
Lülfs (2013) och stöds av (ex. Castelló och Lozano, 2011; Cho et al., 2010) som 
menade att företag använder hållbarhetsrapporterna som ett PR-verktyg och presenterar 
överdrivet positiva rapporter. Genom att använda utomstående revisorer för granskning 
av hållbarhetsrapporterna ökar rimligtvis kravet på vad som presenteras i rapporterna 
och möjligheten att visa upp en snedvriden bild av företagets hållbarhetsarbete minskar. 
 

6.3 Hypoteser 

6.3.1	  Hypotes	  1	  
 
För den första hypotesen testas om förekomsten av en hållbarhetsrapport påverkar 
mängden resultatmanipulering bland bolag på den svenska marknaden.  
 

H0: βreport = 0 
H1: βreport ≠0 

 
Ett signifikant samband mellan förekomsten av en hållbarhetsrapport och 
resultatmanipulering kunde inte utläsas av resultatet. Således verkar inte förekomsten av 
en hållbarhetsrapport påverka företags resultatmanipulering - nollhypotesen kan inte 
förkastas. 
 
Som beskrevs i resultatkapitlet genomfördes dessa tester både för hela tidsperioden och 
även år för år. Betavärdet skiljer sig något mellan de olika åren. För den totala perioden 
var betavärdet -0,004. 2010 och 2011 års betavärden var snarlika med -0,003 respektive 
-0,002. År 2012 däremot var denna siffra -0,008 vilket skulle innebära att företagen som 
rapporterade hållbarhet detta år tenderade att ha en mindre mängd resultatmanipulering 
jämfört med tidigare år. Det är dock svårt att dra några säkerställda slutsatser från denna 
skillnad då det som resultat som erhölls från testet inte nådde signifikanta nivåer. 
 
Som utgångspunkt för denna uppsats ligger Prior et als. (2008) resultat som visar att det 
existerar en korrelation mellan ett företags hållbarhetsarbete och resultatmanipulering. 
Resultaten för detta hypotestest framvisar dock att något signifikant samband mellan 
resultatmanipulering och de företag som väljer att publicera separata 
hållbarhetsrapporter inte går att finna på den svenska marknaden. En rimlig tolkning av 
detta resultat skulle vara att korrelationen mellan resultatmanipulering och 
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hållbarhetsarbete inte existerar på den svenska marknaden. Denna tolkning behöver 
dock nödvändigtvis inte överensstämma med verkligheten. I uppsatsens teorikapitel 
beskrivs att resultatmanipulering kan ses som en agentkostnad för företaget och dess 
intressenter, samt att hållbarhetsarbete är en åtgärd företag vidtar för att skapa 
legitimitet hos sin omgivning. Hållbarhetsrapportering är ett sätt för företag att delge 
sina intressenter det hållbarhetsarbete och det engagemang som företaget hänger sig åt. 
Resultatet framvisar att inget signifikant samband går att finna mellan 
resultatmanipulering och att företag rapporterar sitt hållbarhetsarbete på den svenska 
marknaden. Vi kan dock inte utesluta att de faktiska aktiviteter och det faktiska 
engagemang som företag utför och uppvisar i hållbarhetssyfte inte har samband med 
företagets resultatmanipulering på den svenska marknaden. 
 
Hållbarhetsrapportering är en växande trend bland de företag som idag är aktiva på 
marknaden (Hahn, 2012, s. 417). Trenden för hållbarhetsrapportering har på senare år 
fokuserat mer på vad som faktiskt rapporteras än på den faktiska publiceringen av en 
hållbarhetsrapport. I ett klimat där hållbarhetsrapportering anses vara 
standardförfarande vid delgivandet av en årsrapportering kan en effekt av detta innebära 
att de legitimitetsaspekter som av tidigare forskning påvisats ha kopplingar till företags 
hållbarhetsrapportering inte längre är gällande.  Sänder företagsledningen signaler via 
hållbarhetsrapporterna till företagets intressenter i syfte att erhålla legitimitet och positiv 
respons, kan denna signaleringsprocess med tiden ha övergått till något som företagets 
intressenter förväntar sig. Med ökade krav på rapportering av företagets 
hållbarhetsarbete minskar också företagets filantropiska vinning i att rapportera sitt 
hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrapporten i sig blir då något som intressenterna förväntar 
sig av företaget och inte något som företaget publicerar i syfte att söka ökad legitimitet 
bland användarna av informationen.  
 
Resultatet visar dock visst stöd för att resultatmanipulering bland svenska företag och 
företagets räntabilitet på totalt kapital (ROA) positivt korrelerar. I resultatet från hela 
perioden är detta resultat tydligt med en signifikansnivå på 0,006. När testet genomförs 
för respektive år är inte resultaten lika tydliga. 2010 och 2011 är nära signifikans med 
värden på ca 0,05 medan det för 2012 är en signifikansnivå på ca 0,25. Det finns alltså 
visst stöd för att DeFond och Parks (1997) framvisade resultat över att företagets 
räntabilitet på eget kapital och resultatmanipulering är relaterade även på den svenska 
marknaden. Resultaten i denna studie går dock emot Kothari et als. (2005) resultat som 
framvisade att resultatmanipulering är negativt korrelerat med räntabilitet på totalt 
kapital. Resultaten för vår studie framvisar istället tendenser för att nyckeltalet 
räntabilitet på totalt kapital är positivt korrelerat hos de företag som är listade på 
NASDAQ OMX Stockholm. 

6.3.2	  Hypotes	  2	  	  
 
För den andra hypotesen testas om storleken på hållbarhetsrapporterna påverkar 
mängden resultatmanipulering bland bolag som rapporterar separata 
hållbarhetsrapporter på den svenska marknaden.  
 

H0: βantal sidor = 0 H0: βantal ord = 0 
H1: βantal sidor ≠0 H1: βantal ord ≠0 
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Ett signifikant samband mellan antalet ord respektive antalet sidor och 
resultatmanipulering kunde inte utläsas från resultatet. Således verkar inte antalet ord 
respektive antalet sidor påverka företagens resultatmanipulering – nollhypotesen kan 
inte förkastas. 
 
Jämförelsen mellan testerna för hela perioden och testerna år för år visar att skillnaden 
är näst intill obefintlig. Betavärdet i hypotes 2a är 0,000 för hela perioden, precis som 
för 2010 och 2011. År 2012 visar tendenser på en negativ påverkan av antalet sidor men 
den är marginell. Även skillnaderna i hypotes 2b är näst intill obefintliga. Att 
betavärdena är snarlika tillsammans med det faktum att inget test är signifikant gör att 
analyser kring testerna för de olika åren inte tillför något i studien.   
 
Hooks och van Staden (2011) kom fram till att det existerade en korrelation mellan 
storleken på en hållbarhetsrapport och kvaliteten på rapporten. Som vi har skrivit 
tidigare i arbetet är detta resultat något som vi har arbetat efter och vi har delvis använt 
kvantitet som ett proxy för kvalitet. Vi har även utfört egna tester gällande en sådan 
koppling vilket visas i resultatkapitlet och diskuteras vidare i hypotes tre.  
 
När vi testade hypotes två, där kvantiteten i form av antalet ord respektive antalet sidor 
testades mot storleken på företags resultatmanipulering, framkom inga bevis på att en 
sådan korrelation existerade. Ett större antal sidor eller ord betyder inte att företagen 
tenderar att manipulera resultaten i större utsträckning. 
 
Sen et al. (2006) påvisade samband mellan aktioner i linje med CSR och intressenters 
uppfattning av ett företag. Enligt studien visade det sig att intressenter var mer benägna 
att köpa ett företags produkter, söka anställning och investera i företag när de var 
medvetna om företagens arbete rörande CSR. Detta är kopplat till signalteorin och kan 
enligt vår uppfattning även kopplas till legitimitetsteorin. Studien av Sen et al. (2006) 
förstärker det möjliga motivet från företag som rapporterar sitt arbete rörande CSR och 
hållbarhet att skapa legitimitet och goda relationer med nuvarande och framtida 
intressenter. Extensiva hållbarhetsrapporter kan alltså ha sin förklaring i att syftet med 
rapporten är att skapa en högre grad av legitimitet och en bättre relation med 
intressenterna. 
 

6.3.3	  Hypotes	  3	  
 
För den tredje hypotesen testas om det finns en korrelation mellan kvaliteten på 
hållbarhetsrapporter, i form av kvalitetsindexpoäng, och mängden resultatmanipulering 
bland bolag på den svenska marknaden.  
 
 

H0: βkvalitetsindex = 0 
H1: βkvalitetsindex ≠0 

 
Ett signifikant samband mellan kvaliteten på hållbarhetsrapporter, i form av 
kvalitetsindexpoäng, och mängden resultatmanipulering kunde inte utläsas av resultatet. 
Således verkar kvaliteten på en hållbarhetsrapport inte påverka företags 
resultatmanipulering - nollhypotesen kan inte förkastas. 
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Granskningen av de 30 hållbarhetsrapporter som låg till grund för kvalitetsindexering 
uppvisade resultatet att kvalitetindexeringspoängen var starkt korrelerade med både 
kvantitetsmåttet antal ord och antal sidor. Som följd av det resonemang som författarna 
presenterat tidigare i detta kapitel rörande att kvaliteten i en hållbarhetsrapport ökar som 
följd av ett ökat utrymme för deskriptiv och utförlig information finner vi inte dessa 
resultat förvånande. Med en så stark korrelation mellan variablerna som framvisas av 
tabell 5, är resultaten för hypotestest tre i linje med det förväntade resultatet.  
 
Arbetet som ligger till grund för hypotestest tre finner vi dock som den intressantaste 
aspekten i hypotestestet. Som följd av granskningen av de 30 hållbarhetsrapporter som 
ingår i hypotestest tre har författarna fått möjligheten att erbjuda läsaren en djupare bild 
av vad företag presenterar i sina hållbarhetsrapporter, samt i vilken utsträckning 
informationen presenteras.  
 
Överlag är skillnaderna små när resultaten av testerna för hela perioden ställs mot 
resultaten av testarna för respektive år. Detta gäller även för hypotes tre. En möjlig 
utveckling som går att utläsa är att kvaliteten på rapporterna över treårsperioden har gått 
från att påverka mängden resultatmanipulering positivt 2010, till att påverka 
resultatmanipuleringen negativt under 2012. Tendenserna är dock små och det råder 
ingen signifikans i testerna, så det går inte att dra någon slutsats av resultatet.  
 
Utvecklingen gällande ett eventuellt samband mellan hållbarhetsredovisning och 
resultatmanipulering har inte varit stor över den korta period som undersökts. Hade 
testerna genomförts över en längre tidsperiod kan det tänkas att resultatet hade sett 
annorlunda ut. Detta är något som diskuteras vidare i kapitel 7 ”Slutsats och förslag på 
framtida forskning” 
 
De svenska företagen anses ligga i framkant gällande hållbarhetsrapportering (Borglund 
et al., 2010, s. 113). Detta kan innebära att det bland de svenska företagen råder ett 
klimat där hållbarhetsrapportering publiceras i syfte att inte halka efter i den utveckling 
som råder på marknaden. De statligt ägda bolagen som verkar på den svenska 
marknaden är idag lagstiftade att publicera hållbarhetsrapporter i enlighet med GRIs 
riktlinjer. Ett rimligt resonemang utifrån detta är att övriga bolag på marknaden även de 
i framtiden kan förväntas bli styrda att rapportera på ett liknande vis, samt att detta är 
något som de svenska företagen medräknat i sitt sätt att verka rörande sin 
hållbarhetsrapportering.  
 
Resultatet som presenteras för hypotes tre styrker inte att uppsatsens nollhypotes kan 
förkastas, vilket tyder på att inget samband finns mellan resultatmanipulering och 
hållbarhetsrapportering på den svenska marknaden. Detta kan ha sin förklaring i att 
hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering är aktiviteter som svenska bolag förväntas 
engagera sig i, inte något som genomförs för att söka kontralegitimera värdeförstörande 
och vilseledande metoder som resultatmanipulering. 
 

6.4 Skillnader för positiv och negativ resultatmanipulering 
 
Från de resultat som erhölls i ”5.5 Uppdelning i positiv och negativ 
resultatmanipulering”, var det för hypotes ett som ett signifikant resultat kunde utläsas. 
Detta i testet av de positiva värdena för resultatmanipulering. Signifikansnivån låg på 
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0,007 i detta test. Kopplingen mellan den förklarande variabeln och responsvariabeln 
visade sig i form av att företag som presenterade separata hållbarhetsrapporter tenderade 
att resultatmanipulera i mindre utsträckning än de som inte presenterade separata 
rapporter. Samma test för negativ resultatmanipulering visade en liknande trend, med 
skillnaden att företag som presenterar separata rapporter tenderar att manipulera ner 
resultatet i mindre utsträckning än de företag som inte presenterar separata rapporter. 
Detta test genererade en signifikansnivå precis över gränsen på 0,05. Det finns alltså 
indikationer på att ett sådant samband existerar men signifikansnivån är för låg för att vi 
ska kunna bedöma det vara empiriskt bevisat. 
 
I testerna som utfördes för de övriga förklaringsvariablerna var det inget test som 
genererade i ett signifikant resultat. Detta tyder på att inget samband existerar eller att 
sambanden är så osäkra så en signifikans inte uppnås. 
 
Som framkommit i de populationstester som genomförts i denna studie är det främst de 
största bolagen på NASDAQ OMX Stockholm som väljer att utförligt rapportera sitt 
hållbarhetsarbete. Som presenterats i uppsatsens teorikapitel är det stora företag som har 
flest intressenter samt är de som granskas i störst utsträckning och har svårast att 
manipulera resultatet utan att bli upptäckt. Då det är de största företagen som mestadels 
återfinns bland dem som tillhandahåller separata hållbarhetsrapporter, finner vi 
resultatet i hypotes ett logiskt. I den praktiska metoden presenteras kontrollvariabler för 
studien. En kontrollvariabel som använts i studien är storlek, detta då det framkommit 
från tidigare forskning att resultatmanipulering kan vara kopplat till just storleken på 
företaget (ex. Allen et al., 2013; Ecker et al., 2011; Burgstahler & Dichev, 1997). Det 
har visat sig att mindre företag tenderar att manipulera resultatet i större utsträckning 
eftersom de inte utsätts för granskning i samma utsträckning som stora företag (Siregar 
& Utama, 2008, s. 2). De mindre företagen granskas inte av investerare och analytiker i 
lika stor utsträckning som stora företag. Riskerna för att utsättas för de 
bestraffningsåtgärder som marknaden vidtar vid upptäckten av resultatmanipulering kan 
som logiskt följd av detta vara mer påtagliga för de bolag som granskas mer ingående. 
Dessa företag har som ovan nämnts flest intressenter och är de som genomgår 
granskning i störst utsträckning från analytiker, investerare och övriga intressenter 
vilket gör det svårare för dessa bolag att obemärkt manipulera sitt resultat. Ur detta vill 
vi leda resonemanget att de kostnader som företagen riskerar att utsättas för om 
misstankar om manipulerade resultat uppstår mycket väl kan vara en bidragande faktor 
till de resultat som i denna studie framvisas som tyder på att de större bolagen, med en 
tydligare informationsgivningsprocess kring sitt hållbarhetsarbete, tenderar att 
manipulera resultatet i mindre utsträckning än de övriga bolagen. 
 
Vidare kan dessa resultat grunda sig i att de bolag som publicerar tydlig 
hållbarhetsinformation är företag som har ett etiskt samhälleligt ansvarstagande i sin 
verksamhet som genomsyrar hela bolaget. Med detta menar vi att de bolag som är 
duktiga på att delge sina intressenter rapportering via företagets hållbarhetsrapport även 
kan tänkas vara mindre benägna att manipulera informationen i de finansiella 
rapporterna.  
 
Slutligen vill författarna omnämna att samplet som används i denna studie för att mäta 
resultatmanipuleringen bland de svenska bolagen är förhållandevis litet sett till tidigare 
studier i ämnet. Detta försvårar mätbarheten av det data som legat till grund för 
undersökningen. Studien är dock utformad på ett sådant vis att en högre kvantitet av 
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data inte finns tillgänglig, detta då studien är marknadsspecifik och inkorporerar 
samtliga bolag som verkar på marknaden. 
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7.	  Slutsats	  och	  förslag	  på	  Framtida	  forskning	  
 
I detta kapitel kommer slutsatserna som författarna drar av studien att presenteras i 
koppling till den huvudsakliga forskningsfrågan och studiens syfte. Vidare diskuteras 
det bidrag som studien tillför. Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning.  

 
_________________________________________________________________ 
 

7.1 Studiens slutsats 
 
I uppsatsens inledande kapitel presenteras att syftet med denna studie är att erbjuda 
läsaren en deskriptiv tvärsnittsanalys på områdena hållbarhetsrapportering och 
resultatmanipulering på den svenska marknaden. För att uppnå detta syfte insamlades 
data från 200 svenska bolag listade på NASDAQ OMX Stockholm. De data som ligger 
till grund för studien representerar finansiell information samt hållbarhetsrapporter 
härrörande räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012. För att besvara forskningsfrågan har 
statistiska tester, kvalitetsindexering samt linjär regressionsanalys genomförts. 
Forskningsfrågan besvaras nedan. 
 

7.1.1	  Forskningsfråga	  
 
Denna studie ämnar besvara följande forskningsfråga: 
 
”Finns det samband mellan hållbarhetsredovisning och resultatmanipulering bland 
svenska företag?” 
 
För att besvara uppsatsens forskningsfråga har statistiska tester utförts. Tre hypoteser 
utformades och hållbarhetsredovisningen behandlades på skilda sätt för respektive 
hypotes. Resultaten från de statistiska testerna visade att företag med separata 
hållbarhetsrapporter tenderade att manipulera upp resultatet i mindre utsträckning än 
företag utan separata rapporter, när företagen delades upp i dem med positiv och negativ 
resultatmanipulering. I övriga tester påträffades inga indikationer på att ett samband 
mellan hållbarhetsrapportering och resultatmanipulering existerar på den svenska 
marknaden. 

7.1.2	  Avslutande	  argumentation	  
 
Tidigare forskning har funnit samband mellan CSR och resultatmanipulering. Detta 
samband innebar att företag som engagerade sig mer gällande hållbarhetsarbete 
tenderade att resultatmanipulera i större utsträckning Denna teori grundar sig i att 
företag genom sitt hållbarhetsarbete kontralegitimerar värdeförstörande metoder som 
resultatmanipulering.  
 
Från de tester som har utförts i denna studie visade det sig att det existerar ett omvänt 
samband för svenska företag, med skillnaden att redovisningen av hållbarhetsarbete 
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testades mot resultatmanipulering och inte det faktiska arbetet med hållbarhet. Att 
företag som tillhandahåller separata rapporter manipulerar upp resultatet i mindre 
utsträckning kan i vår mening grunda sig i den hårdare granskning från bolagets 
omgivning som dessa företag utsätts för. De största företagen på NASDAQ OMX 
Stockholm är de företag som rapporterar hållbarhet i störst utsträckning. Som följd av 
den hårdare bevakningen av dessa bolag minskar möjligheterna att obemärkt hänge sig 
åt värdeförstörande aktiviteter. 
 
Övriga resultat i denna studie visar inga indikationer på att ett samband mellan 
resultatmanipulering och redovisningen av hållbarhet existerar på den svenska 
marknaden. Vi argumenterar för att detta kan ha sin grund i ett flertal påverkande 
faktorer. Den svenska regeringen har som första land i världen reglerat rapporteringen 
av hållbarhet för de statligt ägda bolagen. Forskare menar också att Sverige är ett land i 
framkant när det kommer till arbetet med hållbarhetsrapportering. Detta kan i vår 
mening ha påverkat synen på hållbarhetsredovisning i Sverige. Den filantropiska 
vinningen i att rapportera företagets hållbarhetsarbete minskar i takt med att 
beskrivande hållbarhetsrapporter övergår till något som marknaden förväntar sig av 
företagen. Som följd av detta kan de legitimitetsbringande effekterna av 
hållbarhetsrapportering ha minskat för bolag som verkar på den svenska marknaden. 
 
Vidare argumenterar vi för att de positiva korrelationssamband mellan CSR och 
resultatmanipulering som tidigare forskning presenterat härrör de faktiska aktiviteterna 
företagen utför som är relaterade till CSR. Vi finner därav inte att våra resultat helt 
utesluter att ett positivt samband mellan CSR och resultatmanipulering existerar på den 
svenska marknaden, detta som följd av att denna studie enbart behandlar redovisningen 
av CSR, inte de faktiska aktiviteterna företagen utför i syfte att stärka företagets 
hållbarhetsarbete.  
 
Studiens resultat visar att den övervägande andelen separata hållbarhetsrapporter på den 
svenska marknaden publiceras av företag listade på kapitaliseringsnivån Large Cap. Vi 
argumenterar, med stöd från tidigare teori, för att dessa företag har en större mängd 
intressenter. Informationsasymmetrin ökar med antalet intressenter som har intresse i 
företaget. Det faller av den anledningen naturligt att de bolag med flest intressenter i en 
större utsträckning försöker minska kunskapsgapet genom att tillhandahålla mer 
information rörande företagets aktiviteter.  
 
Resultatet i denna studie framvisar även att företagens rapporter tenderar att nästan 
uteslutande fokusera på de positiva aspekterna i hållbarhetsarbetet. En argumentation 
som författarna i uppsatsen för är att detta görs med avsikten att måla upp en gynnsam 
bild av företaget för användarna av rapporten. Som följd av detta finner vi anledning att 
misstänka att det som publiceras i företagens rapporter inte alltid återspeglar de faktiska 
aktiviteterna som företagagen hängiver sig åt. 
 
Ytterligare en slutsats som vi drar från de resultat som observerats i studien är att det 
kan finnas anledning att ändra regelverket kring hållbarhetsrapportering. I studien av 
Hedberg och Malmborg (2003, s. 157) framkom att företag som rapporterar enligt GRIs 
riktlinjer har relativt fria tyglar och hur dessa riktlinjer används är fritt för tolkning. 
Resultaten från deras studie är något vi kan styrka efter att noggrant ha analyserat 30 
hållbarhetsrapporter i denna studie. Som vi argumenterade för i första stycket av den 
avslutande argumentationen kan det vara så att den legitimitetsbringande effekten som 
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tidigare funnits i att tillhandahålla en hållbarhetsrapport kan ha minskat med tiden. 
Redovisningen borde därav enbart ha i syfte att minska informationsasymmetrin mellan 
företaget och användarna av rapporten. Om reglerna kring hållbarhetsrapporteringen 
skulle stramas åt, genom att exempelvis införa revisionsplikt för hållbarhetsrapporter på 
den svenska marknaden, liknande den som idag existerar för den finansiella 
informationen, kan företagens intressenter delges en mer rättvisande bild av det 
hållbarhetsarbete företagen faktiskt ägnar sig åt. 
 
Som följd av detta resonemang är vår sammanfattande slutsats att forskningsfrågan i 
denna studie besvaras med att det samband mellan hållbarhetsredovisning och 
resultatmanipulering som existerar på den svenska marknaden innebär att de företag 
som publicerar en separat hållbarhetsrapport också tenderar att manipulera upp 
resultatet i mindre utsträckning än övriga bolag, samt att detta kan vara en följd av att 
den hårdare granskning dessa bolag utsätts för. 

7.2 Bidrag 
	  

7.2.1	  Praktiskt	  bidrag	  
	  
I inledningskapitlet presenterades vilka bidrag denna studie ämnade medföra. Det första 
var att förbättra kunskaperna för intressenter. Gällande kopplingen mellan de två 
områdena, hållbarhetsredovisning och resultatmanipulering, har i denna studie påträffats 
ett samband mellan de företag som publicerar en separat hållbarhetsrapport och 
resultatmanipulering. Forskningen bidrar med insikter i företags redovisningsbeteenden, 
både gällande finansiell och icke finansiell information. Intressenter och investerare kan 
använda dessa insikter för att på ett kritiskt sätt granska de rapporter som tillhandahålls 
av företagen. Utifrån resultatet har de hållbarhetsredovisande bolagens intressenter 
anledning att sätta högre tillit till bolagets resultatinformation vid ekonomiska beslut 
tagna med företagets finansiella information som grund. Vidare kommer vi fram till, i 
linje med Hedberg och Malmborgs studie från 2003, att det som redovisas i 
hållbarhetsrapporterna inte nödvändigtvis presenterar en rättvisande bild av det 
hållbarhetsarbete som företagen arbetar med. GRI har blivit en kvalitetsstämpel som gör 
det lättare för företag att skapa legitimitet mot sina intressenter, men GRIs riktlinjer är 
öppna för tolkning. Därför rekommenderar vi intressenter med intresse av företags 
hållbarhetsrapportering att beakta detta vid användande av informationen i rapporterna. 
Dessa fynd, i samband med resultaten från Hedberg och Malmborg (2003) gör det även 
intressant för tillsynsmyndigheter att fundera över reglementen gällande 
hållbarhetsrapportering. 

7.2.2	  Teoretiskt	  bidrag	  
	  
Det teoretiska bidraget i denna studie är att studien har utökat forskningsområdet 
rörande kopplingen mellan hållbarhetsredovisning och resultatmanipulering på den 
svenska marknaden. Att studera kopplingen mellan själva redovisningen av företags 
arbete med hållbarhet och resultatmanipulering är något som i vår vetskap inte 
genomförts på svenska företag tidigare. Uppsatsen behandlar två välstuderade 
forskningsfält på redovisningsområdet, som undersökts i en kontext som är unik. 
Studien fyller ett idag outforskat kunskapsgap på redovisningsområdet och kan 
användas som utgångspunkt för vidare forskning på området.  
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Genom att studera möjliga samband mellan manipulering av finansiell information och 
kvantitativa och kvalitativa aspekter i den icke-finansiella informationen lyckas vi fylla 
en lucka i den tidigare forskningen på dessa områden. Vidare studeras i denna uppsats 
olika tillvägagångssätt vid manipuleringen av den finansiella informationen. Studien tar 
i beaktande de olika incitament som föreligger för att manipulera presentation över 
resultatet i positiv och negativ riktning. Genom att ta detta i beaktande lyckas vi påvisa 
skillnader mellan dessa två manipuleringsmetoder och dess samband med 
hållbarhetsredovisning. Vi ger därför rådet till framtida forskare på området att beakta 
dessa skillnader vid utformningen av vidare studier inom detta forskningsfält.  
 
Ur ett teoretiskt perspektiv är resultaten från denna studie användbara för andra forskare 
som vill utföra ytterligare tester på samma eller liknande forskningsområde. Ytterligare 
ett vetenskapligt bidrag är att som ovan nämnt att fylla gapet i den aktuella forskningen, 
vilket förser marknaden med en ökad förståelse rörande sambandet mellan finansiell 
och icke finansiell redovisning. Forskningen ger ytterligare perspektiv till diskussionen 
om vilka faktorer som påverkar företagens hållbarhetsredovisning, samt tillför till 
diskussionen om hållbarhetsredovisning bör göras obligatorisk för samtliga företag. 
	  

7.3 Förslag på framtida forskning 
	  
I denna studie har kontrollvariabler använts som är vanligt förekommande i liknande 
studier, framförallt i studier som fokuserar på resultatmanipulering. Kontrollvariablerna 
täcker storleken på företaget, hur lönsamt företaget är i förhållande till 
investeringsnivån samt hur företagets finansieringsstruktur är uppbyggt i form av 
skulder. En möjlighet för vidare forskning skulle kunna vara att ta med andra 
kontrollvariabler i regressionerna. Andra proxy för storlek skulle kunna användas men 
även helt andra variabler kan vara intressant att ta med i en framtida studie.   
 
I analysen och diskussionen tar vi upp möjligheten att den legitimitet som 
hållbarhetsrapporter har skapat kan ha minskat med tiden och att intressenter ser det 
som en självklar del av det företaget presenterar. Av den anledningen kan det vara 
intressant att göra en studie över en längre tidsperiod för att se om det har existerat ett 
samband gällande hållbarhetsredovisning och resultatmanipulering samt hur en 
eventuell trend har ändrats över tiden. Ett problem som vi dock finner gällande detta 
förslag är införandet av IFRS som redovisningsstandard 2005. Det kan bli problem att 
jämföra resultat före och efter denna ändring då reglerna kring redovisningen 
förändrades som följd av de nya redovisningsstandarderna. 
 
Denna studie har valt att fokusera på separata hållbarhetsrapporter, dels för att öka 
jämförbarheten mellan rapporterna och även för att undvika subjektiviteten som kan 
uppstå när delar av en årsredovisning ska separeras från den övriga 
företagsinformationen i rapporten. Som framvisades av resultatet och som även 
diskuteras i analyskapitlet är det bland de större företagen som separata 
hållbarhetsrapporter är vanligast. Dock så är det i denna kategori som trenden är negativ 
där en mindre andel företag rapporterar separata rapporter idag, jämfört med för två år 
sedan. Detta tyder i vår mening på att allt fler av dessa företag inkorporerar 
informationen i årsredovisningarna. Av den anledningen kan det vara intressant att i 
framtida studier ta med hållbarhetsrapporter i andra former och eventuellt undersöka om 
mängden resultatmanipulering skiljer mellan de olika redovisningsformerna. 
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Vi finner även att det skulle kunna vara intressant att genomföra studien baserat på 
andra resultatmanipulerande aktiviteter än att utföra testerna på diskreta periodiseringar. 
Ett växande område på forskningsområdet är att studera Real Activities Manipulation 
(RAM). Vi föreslår därför att studier rörande ett eventuellt samband mellan 
hållbarhetsredovisning och dessa manipuleringsmetoder skulle vara intressant att 
studera. 
 
Ytterligare en möjlig aspekt att undersöka i en framtida studie är om skillnader kan 
finnas mellan olika länder. Som beskrivits tidigare i arbetet ligger Sverige i framkant 
när det kommer till hållbarhetsredovisning. Av denna anledning kan det vara av intresse 
att undersöka om en koppling mellan hållbarhetsredovisning och resultatmanipulering 
finns på andra marknader, där förväntningarna på hållbarhetsrapporter kan vara lägre.  
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8.	  Sanningskriterier	  
 
I detta kapitel presenteras sanningskriterier för studien. Delar som diskuteras är 
reliabilitet, replikation samt validitet.   

 
_________________________________________________________________ 
 
För att försäkra att resultaten av en studie är trovärdiga och korrekta finns vissa aspekter 
att ta hänsyn till. Bryman och Nilsson (2011, s. 49) tar upp tre aspekter. Dessa är: 
reliabilitet, replikation samt validitet. Dessa tre kommer nedan att presenteras och 
diskuteras utifrån den aktuella studien.   
  

8.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten av en studie handlar om huruvida ett resultat blir detsamma om studien 
skulle genomföras på nytt (Bryman & Nilsson, 2011, s. 49). Reliabiliteten är något som 
främst är aktuellt i kvantitativ forskning (Bryman & Nilsson, 2011, s. 49). Stora delar av 
det data som har använts i studien är hämtad från Thomson Reuters DataStream, vilken 
vi anser vara en pålitlig källa. Detta innebär att resultatet rörande den delen av studien 
bör bli densamma om studien skulle genomföras på nytt. Data för den andra delen av 
studien, gällande hållbarhetsrapporteringen, är inte hämtad från databaser utan från 
respektive företags rapporter och dokumenterade av författarna. Hållbarhetsrapporterna 
har behandlats på två sätt: kvantitativt i form av sidor och ord samt genom en analys av 
innehållet. Gällande kvantiteten har sidor och ord räknats och dokumenterats av 
författarna och således finns en risk för mänskliga fel. I denna del av arbetet, precis som 
i resterande delar, har båda författarna varit inblandade vilket vi anser minskar risken 
för sådana mänskliga fel. Analysen av innehållet har genomförts genom att via ett index 
poängsätta respektive rapport. Bryman och Nilsson (2011, 160-161) diskuterar ett 
begrepp som han kallar internbedömarreliabilitet, vilket innebär att subjektiva 
bedömningar, exempelvis av data som kategoriseras, ska överensstämma mellan olika 
observatörer. Problem kan uppstå då överensstämmelsen mellan olika bedömares 
tolkningar är låg (Bryman & Nilsson, 2011, s. 160-161). För denna studie är detta 
aktuellt i dokumentanalysen av hållbarhetsrapporter med fokus på det kvalitativa 
innehållet i rapporterna. För att öka trovärdigheten i resultatet gällande 
innehållsanalysen lästes och bedömdes alla aktuella rapporter av båda författarna 
individuellt. Poängsättningen jämfördes sedan och ett snitt i varje kategori 
dokumenterades. Analysen innehöll 23 delar med en totalpoäng på 64. Överlag var 
skillnaden liten mellan författarna och totalpoängen skiljde som mest fyra poäng i de 
totalt 30 rapporter som analyserades. Författarna anser till följd av den låga differensen 
internbedömarreliabiliteten i studien vara hög.    
 
För att ytterligare öka reliabiliteten i studien har alla uträkningar gjorts två gånger för att 
försäkra att inga missräkningar har gjorts.     
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8.2 Replikation 
 
Replikation innebär att en studie ska vara möjlig att upprepa av andra forskare (Bryman 
& Nilsson, 2011, s. 49). Det finns flera anledningar till att forskare kan vilja replikera 
studier. Exempel kan vara att forskaren inte tror att resultatet stämmer överens med 
resultat från andra studier (Bryman & Nilsson, 2011, s. 49). Något som är viktigt för att 
detta kriterium ska vara uppfyllt är att tillvägagångssättet i studien är detaljrikt beskrivet 
(Bryman & Nilsson, 2011, s. 49).  Tillvägagångssättet för utförandet av denna studie är 
något som vi anser vara väl beskrivet i kapitlet över den praktiska metoden. Vi anser att 
denna studie kan replikeras av andra forskare eller studenter för att uppnå samma 
resultat. 
 

8.3 Validitet 
 
En studies validitet beskriver hur väl en mätmetod faktiskt mäter det som den är avsedd 
att mäta och är i många avseenden det viktigaste sanningskriteriet för en studie (Bryman 
& Nilsson, 2011, s. 50). Det finns fyra huvudsakliga validitetslag; Mätningsvaliditet, 
Intern Validitet, Extern validitet, samt Ekologisk validitet (Bryman & Nilsson, 2011, s. 
50-51). Dessa fyra validitetslag och hur dess kriterier uppfyllts i denna studie 
presenteras nedan. 
 
Mätningsvaliditet: Bryman och Nilsson (2011, s. 50) beskriver detta validitetslag som 
ett kriterium främst avsett för kvantitativ forskning, där reflektioner över huruvida de 
mått som forskaren använder verkligen speglar de begrepp som måtten avser mäta. De 
mått på variabler som presenterats i denna uppsats bygger uteslutande på väl beprövade 
mätmetoder som framställts av tidigare forskning. Främst de mätmetoder som behandlar 
de tester som utförts för att framräkna nivån på resultatmanipulering är allmänt 
vedertagna mätmetoder på forskningsfältet. De mätmetoder som avser 
hållbarhetsrapporter är inte fullt lika väl beprövade på forskningsfältet. De proxys som 
använts för att mäta de innehållmässiga aspekterna på hållbarhetsrapporterna har dock 
inhämtats från liknande studier på området, studier som anammats av forskningsfältet 
och som passerat som valida i erkända tidskrifter på området.  Med detta i åtanke 
bedömer vi kriterierna för mätningsvaliditet i denna studie vara uppfyllda. 
 
Intern validitet: Detta validitetslag behandlar hållbarheten i en slutsats rörande ett 
kausalt förhållande mellan variabler (Bryman & Nilsson, 2011, s. 50). Författarna inser 
att det finns flera faktorer som kan påverka detta och att dessa orsakssamband kan vara 
svåra att fastställa vilka de egentligen är. I ett försök att stärka den interna validiteten 
har vi valt att inkludera kontrollvariabler i de statistiska testerna. Samtliga val som 
genomförts gällande val av variabler och kontrollvariabler har utförts genom en 
undersökning av tidigare forskning på området. De kontrollvariabler som mest frekvent 
använts i tidigare studier och som högt ansedda forskare ansett gångbara har 
identifierats och använts som kontrollvariabler även i denna studie. De kvantitativa 
innehållsmässiga mätningarna på hållbarhetsrapporterna bedömer vi dock som absoluta, 
då det faktiska antalet sidor och det faktiska antalet ord fastställts utan att några tekniskt 
statistiska tester utförts. 
 
Extern validitet: Den externa validiteten behandlar generaliserbarheten för studien. För 
att kriterierna för extern validitet ska vara uppfyllda krävs att “resultaten från en 
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undersökning kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten.” 
(Bryman & Nilsson, 2011, s. 51). Testerna för Hypotes 1 i denna studie undersöker 
observationer under en treårsperiod från 200 företag på NASDAQ OMX. Detta är 
jämförelsevis få observationer för en kvantitativ studie. Dessa 200 företag utgör dock en 
stor del av den totala populationen. Med detta i åtanke är det vår bedömning att 
tillräckligt många observationer undersökts för att kunna generalisera resultatet. 
Hypotes 2 och 3 undersöker ett färre antal företag. 46 företag på NASDAQ OMX 
presenterar separata hållbarhetsrapporter. Detta är relativt få observationer. Det är dock 
hela den population som hypotes 2 undersöker. Vi ser dock i appendix 6-9 samtliga 
normalfördelningskurvor vilka tyder på att populationen är normalfördelad, vilket 
innebär att mängden observationer är tillräcklig för att dra generaliserbara slutsatser. Vi 
anser därför att dessa resultat är generaliserbara för liknande marknader och 
populationer. Resultatet för hypotes 3 är baserat på ännu färre observationer. Även här 
tyder normalfördelningskurvorna i appendix 6-9 på att urvalet är normalfördelat. 
Självklart är fler observationer att föredra men då normalfördelning råder finner vi 
ingen anledning att misstänka att resultatet inte är användbart till att dra generaliserbara 
slutsatser. Denna del av studien presenterar en djupare kvalitetsmässig innehållsanalys 
på de sammantaget 30 hållbarhetsrapporterna som granskats, och kan användas för 
vidareutveckling i framtida studier på området. 
 
Ekologisk validitet: Ekologisk validitet innebär att resultaten som studien presenterar 
går att knyta till de naturliga sociala miljöerna i vilken studien är utförd. Värderingar, 
åsikter och attityder är begrepp som diskuteras när det kommer till ekologisk validitet 
(Bryman & Nilsson, 2011, s. 51). Denna studie är baserad på kvantitativ data med ett 
deduktivt förhållningssätt. Författarna har inte aktivt påverkat de observationer som 
ligger till grund för resultaten. För hypotes 1 och 2 är samtliga resultat fria från 
subjektiva tolkningar. Dessa resultat är med andra ord värderingsfria. För hypotes 3 kan 
dock resultaten vara påverkade av subjektiva tolkningar. Det har varit vår strävan att 
minimera subjektiviteten i de tester som utförts gällande hypotes 3, men vi anser oss 
inte kunna benämna dessa resultat som helt värderingsfria. 
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Appendix	  
	  

Appendix 1 – Företag i studien 
	  

AARHUSKARLSHAMN ETRION OEM INTERNATIONAL 

ABB EWORK SCANDINAVIA OPCON 

ACANDO FAGERHULT OPUS GROUP 

ACAP INVEST FEELGOOD SVENSKA OREXO 

ACTIVE BIOTECH FENIX OUTDOOR ORIFLAME COSMETICS 

ADDNODE FINGERPRINT CARDS ORTIVUS 

ADDTECH FINNVEDENBULTEN PA RESOURCES 

AEROCRINE FORMPIPE SOFTWARE PARTNERTECH 

AF G & L BEIJER PEAB 

ALFA LAVAL GETINGE POOLIA 

ALLENEX GEVEKO PRECISE BIOMETRICS 

ALLTELE GLOBAL HEALTH PARTNERS PREVAS 

ANOTO GROUP GUNNEBO PRICER 

ARCAM HALDEX PROACT IT GROUP 

ARISE HEMTEX PROBI 

ASPIRO HENNES & MAURITZ PROFFICE 

ASSA ABLOY HEXAGON PROFILGRUPPEN 

ASTRAZENECA HEXPOL RAYSEARCH 
LABORATORIES 

ATLAS COPCO HIQ INTERNATIONAL READSOFT  

AVEGA GROUP HMS NETWORKS REDERI AB 
TRANSATLANTIC 

AXFOOD HOLMEN REJLERS 

AXIS HUSQVARNA RNB RETAIL AND 
BRANDS 

B&B TOOLS I A R SYSTEMS GROUP RORVIK TIMBER 

BE GROUP ICA GRUPPEN ROTTNEROS 

BEIJER ALMA IMAGE SYSTEMS SAAB 

BEIJER ELECTRONICS INDUSTRIAL & FINANCIAL SYS. SANDVIK 

BERGS TIMBER INDUTRADE SCA 

BETSSON INTELLECTA SCANIA 

BILIA ITAB SHOP CONCEPT SEAMLESS 
DISTRIBUTION 

BILLERUD KORSNAS KABE HUSVAGNAR SECTRA 

BIOGAIA KAPPAHL SECURITAS 

BIOINVENT 
INTERNATIONAL 

KARO BIO SEMAFO 

BIOTAGE KAROLINSKA DEVELOPMENT SEMCON 

BJORN BORG KNOW IT SENSYS TRAFFIC 

BLACK EARTH 
FARMING SDB 

LAGERCRANTZ GROUP SHELTON PETROLEUM 

BOLIDEN LAMMHULTS DESIGN GROUP SINTERCAST 

BONG LINDAB INTERNATIONAL SKANSKA 

BOULE DIAGNOSTICS LOOMIS SKF 

BTS GROUP LUNDIN PETROLEUM SKISTAR 
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BYGGMAX GROUP MALMBERGS ELEKTRISKA SOFTRONIC 

CAVOTEC MEDA SSAB 

CDON GROUP MEDIVIR STOCKWIK 
FORVALTNING 

CELLAVISION MEKONOMEN STUDSVIK 

CISION MICRO SYSTEMATION SVEDBERGS I DALSTORP 

CLAS OHLSON MICRONIC MYDATA SWECO 

CLOETTA MIDSONA SWEDISH MATCH 

CONCENTRIC MILLICOM INTERNATIONAL 
CELLULAR SDR 

SWEDISH ORPHAN 
BIOVITRUM 

CONCORDIA MARITIME MOBERG PHARMA SWEDOL 

CONNECTA MODERN TIMES GROUP SYSTEMAIR 

CONSILIUM MQ HOLDING TELE2 

CTT SYSTEMS MSC KONSULT TELIASONERA 

CYBERCOM GROUP 
EUROPE 

MULTIQ INTERNATIONAL TETHYS OIL 

DEDICARE NCC TIETO CORPORATION 

DGC ONE NEDERMAN HOLDING TRADEDOUBLER 

DORO NET ENTERTAINMENT TRANSCOM 
WORLDWIDE SDB 

DUNI NET INSIGHT TRANSMODE 

DUROC NEUROVIVE PHARMACEUTICAL TRELLEBORG 

ELANDERS NEW WAVE GROUP TRIGON AGRI 

ELECTRA GRUPPEN NIBE INDUSTRIER UNIBET GROUP SDB 

ELECTROLUX NOBIA UNIFLEX 

ELEKTA NOLATO VBG GROUP 

ELOS NORDIC MINES VENUE RETAIL GROUP 

ENDOMINES NORDIC SERVICE PARTNERS 
HOLDINGS 

VITEC SOFTWARE 
GROUP 

ENEA NOTE VITROLIFE 

ENIRO NOVOTEK VOLVO 

ENQUEST OASMIA PHARMACEUTICAL XANO INDUSTRI 

ERICSSON ODD MOLLY INTERNATIONAL  
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Appendix 2 – Hållbarhetsrapporter 
	  
Företagsnamn	   2010	   2011	   2012	  
AARHUSKARLSHAMN	   	   x	   x	  
ABB	   	   x	   x	  
ADDTECH	   x	   x	   x	  
ASSA	  ABLOY	   x	   x	   x	  
AXFOOD	   	   x	   x	  
AXIS	   	   	   x	  
BJORN	  BORG	   	   x	   x	  
BOLIDEN	   x	   x	   x	  
BTS	  GROUP	   	   	   x	  
CAVOTEC	   	   	   x	  
CYBERCOM	  GROUP	  EUROPE	   x	   x	   x	  
DUNI	   	   	   x	  
ELECTROLUX	   x	   x	   	  
ERICSSON	   x	   x	   x	  
FAGERHULT	   x	   x	   x	  
FENIX	  OUTDOOR	   	   	   x	  
HEMTEX	   	   x	   x	  
HENNES	  &	  MAURITZ	   x	   x	   x	  
HEXPOL	   x	   x	   x	  
HOLMEN	   x	   	   	  
HUSQVARNA	   x	   x	   x	  
KAPPAHL	   x	   	   x	  
MEDA	   x	   x	   x	  
MODERN	  TIMES	  GROUP	   x	   x	   x	  
MQ	  HOLDING	   x	   x	   x	  
NIBE	  INDUSTRIER	   x	   x	   x	  
NOLATO	   x	   x	   x	  
PEAB	   	   x	   x	  
RNB	  RETAIL	  AND	  BRANDS	   x	   x	   x	  
SANDVIK	   x	   x	   x	  
SCA	   x	   x	   x	  
SEMAFO	   x	   x	   x	  
SSAB	   x	   x	   x	  
STUDSVIK	   x	   x	   x	  
SWEDISH	  MATCH	   x	   x	   x	  
SWEDOL	   x	   x	   x	  
TELE2	   x	   x	   	  
TELIASONERA	   x	   x	   x	  
TIETO	  CORPORATION	   x	   x	   x	  
TRANSMODE	   	   x	   x	  
TRELLEBORG	   x	   x	   x	  
VOLVO	   x	   x	   x	  
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Appendix 3 – Företag i arbetet med Kvalitetsindex 
	  
Företag	   2010	   2011	   2012	  
Addtech	   24	   26	   27	  
Boliden	   42	   49	   51,5	  
Meda	   38	   42	   49	  
Nibe	   42	   47	   45,5	  
Nolato	   48	   47	   55,5	  
Sandvik	   47	   44	   54,5	  
Semafo	   28,5	   30,5	   45	  
SSAB	   40	   41	   44	  
Studsvik	   49	   48	   32	  
Trelleborg	   50	   52	   54	  
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Appendix 4 – Genomsnittspoäng, Kvalitetsindex 
	  
	  

(A) Företaget Företagsprofil: Kontext för att förstå miljöarbete 0–4  
(2,92) 

 Redogörelse för organisationen: Organisationens 
ansvar för miljöarbete (1: nämner, 2: beskriver) 

0-2  
(2,00) 

(B) Förvaltningspolitik  
             och system 

Organisationens miljöpolicy: De viktigaste 
frågorna för organisationen i samband med 
miljöarbete 

0–4  
(2,90)        

 Miljömål: Specifika mål för att hantera effekterna 
av processer, produkter eller tjänster 

0–4  
(2,93) 

 Genomförande mätt mot föregående års mål 0–4  
(2,32) 

 Miljöledningssystem: Struktur, ansvar, rutiner och 
förfaranden för att fastställa och förverkliga 
miljöpolicy 

0–4  
(2,48) 

 Miljörevision  
(1: revisionsgranskad rapport, 2: om rapporten 
ingår) 

0-2  
(0,73) 

 Anställdas miljöprogram: Program för 
medvetandegörande och utbildning om miljöansvar  
(1: att programmet finns, 2: Om uppgifter lämnas) 

0-2  
(1,27) 

(C) Miljöpåverkan Input: Material som används; Vattenförbrukning; 
Energiförbrukning (3 delar) 

Alla 
0-4  
(3,60) 

 Output: Utsläpp - vatten; Utsläpp - luft; Avfall 
(minskning och bortskaffande – inkl. återvinning); 
Buller och stank, Transport (5 delar) 

Alla 
0-4  
(3,15) 

 Processer: miljöpåverkan, Leverantörsprogram; 
Ren teknik (3 delar) 

Alla 
0-4  
(2,80) 

 Produkter / tjänster: Livscykel - design och 
utvärdering; Förpackningar (minskning / 
återvinningsbarhet) 
(2 aspekter) 

Alla 
0-4  
(2,37) 

(D) Intressenter Identifiering av berörda parter (1: minsta täckning, 
2: beskrivande med tydliga bevis på påverkan) 

0-2  
(1,67) 

 Kommunikation med intressenter (samma skala 
som ovan) 

0-2  
(1,60) 

(E) Finansiellt Miljörelaterade skulder (1: medtaget, 2 kvantitativ 
med effekterna tydligt definierade i monetära 
termer) 

0-2  
(0,53) 

 Löpande utgifter: Miljöutrustning, lokaler, 
verksamhet och sanering (samma skala som ovan) 

0-2  
(1,57) 

 Tidigare utgifter: Samma kostnadsställen som ovan 
(samma skala som ovan) 

0-2  
(1,40) 

 Framtida utgifter: Samma kostnadsställen som 
ovan (samma skala som ovan) 

0-2  
(0,50) 

(F) Allmänt Global Reporting Standards (1: hänvisning till 
globala standarder, dvs GRI, 2: detaljer om 
efterlevnad) 

0-2  
(1,67) 

 Rapportdesign och tillgänglighet: Layout och 
läsvänlighet (1: rättvis, 2: exceptionell) 

0-2  
(1,20) 
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 Omfattar det fullständiga ekologiska avtrycket: 
Eco-effektivitet och åtgärder 

0-4  
(2,52) 

 Mottagna utmärkelser (rapportering och miljö): 
Utmärkelser noterats i rapporterna  
(1: om rapporterats; 0 om inte rapporterats) 

0/1  
(0,43) 

 Stöd till miljöorganisationer (1: om rapporterade, 0 
om det inte rapporteras) 

0/1  
(0,57) 
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Appendix 5 – Adjusted R2 samt Durbin Watson för Resultatmanipulering 
	  
 
År Percentile Group of Storlek Adjusted R Square Durbin-Watson 

2010 

1 ,619 2,658 

2 ,139 2,573 

3 ,089 2,080 

4 ,135 1,149 

5 ,001 2,246 

6 ,028 1,240 

7 ,429 1,752 

8 ,691 1,932 

9 ,034 1,099 

10 ,007 1,696 

2011 

1 ,141 2,577 

2 ,615 1,910 

3 ,079 2,775 

4 ,489 1,921 

5 ,150 2,446 

6 ,244 2,365 

7 ,217 1,610 

8 ,124 2,045 

9 ,316 2,588 

10 ,664 2,760 

2012 

1 ,085 1,872 

2 ,595 2,547 

3 ,042 2,129 

4 ,189 2,045 

5 ,390 2,324 

6 ,256 2,193 

7 ,670 2,252 

8 ,343 1,961 

9 ,238 2,031 

10 ,080 1,966 
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Appendix 6 – Hypotes 1 
 
2010 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,004 0,007 -0,516 0,606   

RapportJaNej -0,003 0,014 -0,199 0,842 0,821 1,217 

Skuldsättningsgrad 0,004 0,005 0,794 0,428 0,989 1,011 

Storlek -6,477E-011 0,000 -0,590 0,556 0,824 1,214 

ROA 0,043 0,022 1,950 0,053 0,973 1,027 

 

 
 
2011 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,005 0,007 -0,666 0,506   

RapportJaNej -0,002 0,013 -0,122 0,903 0,856 1,168 

Skuldsättningsgrad 0,003 0,004 0,654 0,514 0,985 1,015 

Storlek -2,313E-011 0,000 -0,186 0,853 0,842 1,188 

ROA 0,0051 0,028 1,867 0,063 0,968 1,033 
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2012 
 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,004 0,008 0,536 0,592   

RapportJaNej -0,008 0,015 -0,529 0,598 0,851 1,175 

Skuldsättningsgrad -0,003 0,004 -0,819 0,414 0,987 1,013 

Storlek 4,056E-011 0,000 0,278 0,781 0,845 1,184 

ROA 0,031 0,029 1,055 0,293 0,968 1,033 
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2012* 
 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,006 0,005 1,099 0,273   

RapportJaNej -0,008 0,010 -0,864 0,389 0,853 1,173 

Skuldsättningsgrad -0,004 0,003 -1,501 0,135 0,984 1,017 

Storlek 4,307E-011 0,000 0,457 0,648 0,845 1,183 

ROA 0,025 0,019 1,306 0,193 0,966 1,035 
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Appendix 7 – Hypotes 2a 
 
2010 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,009 0,018 -0,497 0,623   

AntalSidor 0,000 0,000 -0,378 0,709 0,325 3,079 

Skuldsättningsgrad 0,008 0,007 1,133 0,267 0,887 1,127 

Storlek -5,557E-011 0,000 -0,406 0,688 0,326 3,065 

ROA 0,078 0,104 0,745 0,463 0,791 1,265 

 

 
 

 
2011 
 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) ,013 ,014 ,912 ,369   

AntalSidor ,000 ,000 -,855 ,399 ,690 1,450 

Skuldsättningsgrad -,005 ,007 -,773 ,445 ,872 1,146 

Storlek -7,736E-012 ,000 -,090 ,929 ,640 1,562 

ROA ,035 ,059 ,601 ,552 ,806 1,241 
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2011* 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,007 0,011 0,615 0,544   

AntalSidor 0,000 0,000 -0,798 0,431 0,697 1,434 

Skuldsättningsgrad -0,003 0,005 -0,709 0,484 0,886 1,128 

Storlek 1,971E-011 0,000 0,309 0,760 0,641 1,560 

ROA -0,006 0,044 -0,144 0,887 0,808 1,237 
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2012 

 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,004 0,013 -0,312 0,757   

AntalSidor -6,726E-005 0,000 -0,234 0,816 0,690 1,449 

Skuldsättningsgrad -0,003 0,006 -0,466 0,644 0,915 1,093 

Storlek 3,072E-011 0,000 0,391 0,698 0,638 1,567 

ROA 0,073 0,063 1,164 0,252 0,809 1,237 
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Appendix 8 – Hypotes 2b 
2010 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,008 0,020 -0,402 0,691   

AntalOrd -3,634E-007 0,000 -0,367 0,716 0,373 2,680 

Skuldsättningsgrad 0,008 0,007 1,140 0,264 0,883 1,133 

Storlek -5,833E-011 0,000 -0,438 0,665 0,344 2,911 

ROA 0,066 0,105 0,628 0,535 0,778 1,286 

 

 
 

2011 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,011 0,014 0,812 0,423   

AntalOrd -4,487E-007 0,000 -0,745 0,462 0,744 1,344 

Skuldsättningsgrad -0,004 0,007 -0,654 0,518 0,855 1,169 

Storlek -1,871E-011 0,000 -0,230 0,820 0,706 1,416 

ROA 0,035 0,059 0,593 0,558 0,803 1,245 
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2011* 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,005 0,010 0,534 0,598   

AntalOrd -3,356E-007 0,000 -0,747 0,461 0,755 1,325 

Skuldsättningsgrad -0,003 0,005 -0,592 0,559 0,870 1,150 

Storlek 1,364E-011 0,000 0,223 0,825 0,705 1,419 

ROA -0,007 0,045 -0,157 0,876 0,805 1,242 
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2012 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,006 0,012 -0,480 0,634   

AntalOrd -3,762E-008 0,000 -0,069 0,945 0,714 1,401 

Skuldsättningsgrad -0,003 0,006 -0,471 0,640 0,902 1,109 

Storlek 2,401E-011 0,000 0,310 0,758 0,657 1,521 

ROA 0,073 0,063 1,152 0,257 0,811 1,233 
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Appendix 9 – Hypotes 3 
 
2010 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,160 0,112 -1,427 0,213   

Kvalitetsindex 0,001 0,002 0,381 0,719 0,654 1,529 

Skuldsättningsgrad 0,091 0,036 2,558 0,051 0,518 1,932 

Storlek -3,485E-010 0,000 -1,227 0,274 0,742 1,347 

ROA 0,412 0,422 0,976 0,374 0,596 1,677 

 

 
 

2011 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,131 0,102 1,279 0,257   

Kvalitetsindex -0,002 0,002 -1,111 0,317 0,484 2,066 

Skuldsättningsgrad -0,037 0,028 -1,308 0,248 0,527 1,899 

Storlek 3,526E-010 0,000 1,028 0,351 0,756 1,324 

ROA -0,061 0,237 -0,256 0,808 0,817 1,224 
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2011* 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,028 0,053 0,526 0,626   

Kvalitetsindex 0,000 0,001 -0,599 0,581 0,420 2,380 

Skuldsättningsgrad -0,019 0,014 -1,363 0,245 0,485 2,061 

Storlek 2,693E-010 0,000 1,666 0,171 0,745 1,342 

ROA 0,184 0,124 1,479 0,213 0,733 1,364 
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2012 
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,047 0,068 0,701 0,515   

Kvalitetsindex -0,001 0,001 -0,513 0,630 0,488 2,048 

Skuldsättningsgrad -0,015 0,023 -0,661 0,538 0,575 1,740 

Storlek -2,948E-011 0,000 -0,132 0,900 0,578 1,731 

ROA -0,007 0,144 -0,051 0,961 0,950 1,053 
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Appendix 10 – Skillnader för positiv och negativ resultatmanipulering 
	  
H1	  positiv	  
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,054 0,005 11,308 0,000   

RapportJaNej -0,021 0,008 -2,700 0,007 0,911 1,097 

Skuldsättningsgrad -0,006 0,003 -2,037 0,043 0,992 1,008 

Storlek -8,415E-011 0,000 -1,069 0,286 0,896 1,116 

ROA -0,004 0,020 -0,189 0,850 0,962 1,039 

 
H1	  negativ	  
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,048 0,004 -10,708 0,000   

RapportJaNej 0,016 0,009 1,744 0,082 0,772 1,295 

Skuldsättningsgrad 0,000 0,003 -0,176 0,861 0,989 1,011 

Storlek 8,451E-011 0,000 1,063 0,289 0,769 1,300 

ROA 0,025 0,015 1,725 0,086 0,975 1,025 

 
H2a	  positiv	  
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,028 0,010 2,792 0,007   

AntalSidor 0,000 0,000 -1,304 0,198 0,590 1,695 

Skuldsättningsgrad 0,001 0,004 0,298 0,767 0,932 1,073 

Storlek 9,680E-012 0,000 0,142 0,887 0,521 1,920 

ROA 0,038 0,048 0,799 0,428 0,793 1,261 
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H2a	  negativ	  
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,025 0,007 -3,523 0,001   

AntalSidor -3,302E-005 0,000 -0,250 0,803 0,545 1,835 

Skuldsättningsgrad -0,002 0,003 -0,478 0,635 0,853 1,172 

Storlek 6,013E-011 0,000 1,405 0,166 0,520 1,925 

ROA -0,011 0,034 -0,317 0,753 0,782 1,278 

 
H2b	  positiv	  
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,027 0,009 2,905 0,006   

AntalOrd -6,468E-007 0,000 -1,406 0,166 0,690 1,449 

Skuldsättningsgrad 0,001 0,004 0,386 0,701 0,921 1,086 

Storlek 2,849E-012 0,000 0,044 0,965 0,599 1,670 

ROA 0,034 0,048 0,719 0,476 0,786 1,273 

 
H2b	  negativ	  
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,028 0,007 -4,095 0,000   

AntalOrd 1,757E-007 0,000 0,591 0,557 0,584 1,711 

Skuldsättningsgrad -0,002 0,004 -0,551 0,584 0,840 1,191 

Storlek 3,829E-011 0,000 0,922 0,361 0,550 1,818 

ROA -0,011 0,034 -0,325 0,746 0,786 1,272 
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H3	  positiv	  
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,036 0,043 0,835 0,423   

Kvalitetsindex 0,000 0,001 -0,295 0,774 0,677 1,477 

Skuldsättningsgrad -0,009 0,014 -0,659 0,525 0,726 1,377 

Storlek 7,123E-011 0,000 0,366 0,722 0,900 1,111 

ROA -0,017 0,098 -0,176 0,864 0,873 1,145 

 
H3	  negativ	  
 
Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) -0,026 0,030 -0,877 0,403   

Kvalitetsindex 0,000 0,000 1,006 0,341 0,719 1,391 

Skuldsättningsgrad 0,005 0,012 0,408 0,693 0,594 1,683 

Storlek -1,171E-011 0,000 -0,146 0,887 0,575 1,739 

ROA -0,184 0,113 -1,625 0,139 0,942 1,062 

 
	  
 

 
	  


