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Sammandrag 
Hållbarhet är idag ett högaktuellt ämne och svenska bolag är bland de bättre i världen på att 

redovisa sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsredovisning har länge varit frivilligt och det kan vara 

svårt att se de bakomliggande motiven till bolagens frivilliga redovisning. Om motiven bakom 

den frivilliga redovisningen är svårbedömda minskar möjligheterna för intressenter att ta 

välinformerade investeringsbeslut. Genom en kvantitativ undersökning på svenska 

börsnoterade bolag är syftet med studien att undersöka hur branschtillhörighet, storlek och 

lönsamhet påverkar mängd hållbarhetsrelaterad information bolaget förmedlar. I den 

multivariata regressionsanalysen finner vi positiva samband mellan mängd 

hållbarhetsredovisning och de faktorer som undersökts vilket ligger i linje med tidigare 

forskning. Det starkaste variabelsambandet är det mellan storlek och mängd 

hållbarhetsredovisning. Däremot uppmättes inte signifikant samband för variabeln lönsamhet. 
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Inledning 
I en allt mer globaliserad värld har det vuxit fram en större medvetenhet för den påverkan 

konsumtion har på vår omvärld och hållbarhet har blivit en viktig faktor för samhället att 

förhålla sig till. Varorna som konsumeras i Sverige idag har ofta ett produktionsled bakom sig 

som sträcker sig långt utanför landets gränser där produktionen och transporten av dessa varor 

kan bedömas som tveksam ur ett hållbarhetsperspektiv (Jensen och Sandström, 2011). 

 

Till följd av globaliseringen har även ett ökat fokus på aktörers ansvar noterats och omvärlden 

lägger större vikt vid bolagens arbete för hållbarhet vilket har lett till att det har blivit vanligare 

att redovisa sitt hållbarhetsarbete (Frostenson m.fl., 2012). Som ett resultat av detta har 

hållbarhetsredovisning vuxit fram och idag redovisar bolag hållbarhet antingen integrerad i 

årsredovisningen eller som en separat bilaga. I en undersökning som KPMG genomfört på de 

250 största bolagen i världen framkommer det att 92 procent hållbarhetsredovisar och att 

Sverige är bland de 10 bästa länderna i världen där 87 procent av bolagen hållbarhetsredovisar 

(KPMG, 2015). Enligt Global Reporting Initiative (GRI), som anses vara den ledande 

standarden för hållbarhetsredovisning idag, är syftet med hållbarhetsredovisning att mäta och 

presentera sitt arbete mot en hållbar utveckling och därigenom ta ansvar gentemot sina 

intressenter (Global Reporting Initiative, 2000). Hållbarhetsredovisning består av icke-

finansiell information där bolagen redovisar sin verksamhet utifrån ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter och är idag till stor del fortfarande frivillig (Frostenson m.fl., 2012).  

 

Idag kommunicerar bolag ofta medvetenhet för hållbarhet genom sina hemsidor och man kan 

även se att det ställs högre krav från marknaden på bolag gällande hållbarhetsredovisning (King, 

2016). Enligt en undersökning som PricewaterhouseCoopers LLP (2010) gjort beskrivs 

hållbarhetsarbete som någonting som gått ifrån att vara “a nice thing to do” till att bli en viktig 

del av bolagets verksamhet. Det har även blivit allt viktigare för bolagen att kommunicera sin 

hållbarhetsredovisning väl och den kan idag redovisas på ett flertal olika sätt då den till stor del 

är oreglerad (PricewaterhouseCoopers LLP, 2010).   

 

Deegan och Rankin (1996) behandlar problematiken med en icke-reglerad 

hållbarhetsredovisning och får i sin studie fram resultat som är i linje med Deegan och Gordon 

(1996) och Guthrie och Parker (1990); att många bolag tenderar att endast presentera 

information som kan anses bidra positivt till deras varumärke. Även Reynolds och Yuthas 
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(2008) tar upp problematiken med frivillig redovisning då det lättare uppstår konflikt mellan 

intressenter och bolag om redovisningen vinklas för att söka legitimitet och det kan därmed bli 

svårt att avgöra motiven bakom redovisningsbesluten.  

 

Dobbs och van Staden (2016) belyser vikten av att förstå bakomliggande motiv till 

rapporteringen då kunskapen skapar möjligheter att bedöma kvaliteten på informationen mer 

korrekt. De presenterar två olika perspektiv som underliggande motiverar bolagen att 

hållbarhetsredovisa. Det ena är att uppfylla bolagens genuina drift att vara ansvarsfulla och 

därmed publicera information som ett led i detta. Det andra motivet ska spegla bolagets vilja 

att ge ett legitimt intryck för att på så sätt skapa legitimitet gentemot viktiga aktörer. Tidigare 

forskning av bl.a. Fields m.fl. (2001) har undersökt företags vilja att framstå legitima. Det 

framkommer att bolag som är mer utsatta för granskning, exempelvis bolag med högre 

lönsamhet, ämnar försäkra samhället om deras legitimitet genom att redovisa mer frivillig 

information (Fields m.fl., 2001). Även Drobetz m.fl., (2014) och Sharif och Rashid, (2014) 

finner positiva samband mellan ett bolags finansiella prestation och mängd hållbarhetsrelaterad 

redovisning.  

 

Vet man de underliggande motiven bakom beslutet att hållbarhetsredovisa kommer det i sin tur 

berika investerare med möjligheten att ta mer informerade investeringsbeslut. Dobbs och van 

Staden (2016) förklarar även att informationen om de bakomliggande motiven kommer att 

hjälpa till vid konsumtionsbeslut och val av arbetsgivare. Forskning kring 

hållbarhetsredovisning krävs också för att signalera till beslutsfattare att regelverk och 

standarder behövs inom området. Utifrån att hållbarhetsredovisningen till stor del är oreglerad 

samt den kritik som uppkommit i samband med det är det av intresse att studera vad som 

påverkar mängd hållbarhetsredovisning med förhoppning att kunna säga något om 

bakomliggande motiv.  

 

Borglund m.fl. (2008) bekräftar att exempelvis bolag i miljökänsliga branscher kan känna en 

större press att hållbarhetsredovisa, vilket indikerar att branschtillhörighet är ett bakomliggande 

motiv för hållbarhetsredovisning. Dobbs och van Staden (2016) framhåller krav från aktieägare 

och samhället som några av de primära anledningarna till att bolag idag hållbarhetsredovisar. 

Resultatet är i linje med tidigare forskning där det framkommer att bolag tenderar att använda 

hållbarhetsredovisning för att framställa sig själva positivt på marknaden.  
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Intressenternas påverkan på bolagens hållbarhetsredovisning beskrivs även av Morhardt m.fl. 

(2002) som menar att trycket utifrån och viljan att tillgodose intressenternas krav är viktiga 

motiv bakom bolags beslut att redovisa mer information. Vidare konstateras av Dhaliwal m.fl. 

(2011) att bolag med hög kapitalkostnad tenderar att initiera redovisning av Corporate Social 

Responsibility (CSR). Detta ledde i sin tur till en sänkt kapitalkostnad för bolagen i 

undersökningen nästkommande år. Dessutom poängteras det att bolagen såg fördelar i form av 

att de fick fler motiverade och dedikerade institutionella investerare.   

 

Den forskning som finns idag gällande hållbarhetsredovisning har till stor del haft utgångspunkt 

utomlands. Mycket av den existerande forskningen kommer från bl.a. Australien (Deegan m.fl. 

2002), Nya Zeeland (Dobbs och van Staden, 2016), Storbritannien (Brammer och Pavelin, 

2006) och USA (Cowen m.fl. 1987). Vid en litteraturgenomgång framkommer få studier med 

utgångspunkt i Sverige.  Därav är det av intresse att genomföra en undersökning med nordisk 

kontext då kulturella skillnader kan påverka utfallet av undersökningen (Han m.fl., 2010; Hope, 

2003). Även Matten och Moon (2008) kommer fram till att hur bolag väljer att CSR-redovisa 

kan skilja sig åt mellan länder.  

 

Ett flertal aspekter av en organisations beteende kan påverkas av att befinna sig i en gemensam 

juridisk miljö enligt Dimaggio och Powell (1983). Det finns sedan 2008 ett regelverk för att 

upprätta hållbarhetsredovisning för statliga bolag i Sverige och sedan årsskiftet 2016/2017 har 

hållbarhetsredovisning blivit lagstadgat för en del svenska bolag till följd av ett EU-direktiv 

(Regeringskansliet, 2013). De bolag som omfattas av den nya regleringen är bolag som under 

två år i följd uppfyller två av tre kriterier; ett medelantal på över 250 stycken anställda, en 

balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på mer än 350 

miljoner kronor (Regeringskansliet, 2016). Det bör tas i beaktning att val av 

redovisningsstandard för de privata bolagen inte är reglerat vilket då innebär att det kan 

argumenteras för att det fortfarande är frivilligt. Trots den frivilliga aspekten bör det nya 

regelverket ha effekt på svenska företags redovisning av hållbarhet då det skapar en gemensam 

juridisk miljö. Denna statliga press i och med regleringen kan alltså tänkas påverka den mängd 

hållbarhetsrelaterad information svenska bolag väljer att presentera.  

 

GRI (2000) visar på att storlek kan vara en betydande faktor för hur bolagens 

hållbarhetsredovisning ser ut. Eftersom Sverige generellt sett har mindre bolag och därmed en 

annorlunda bolagsstruktur i jämförelse med de bolag forskningen idag är baserad på (ex. 
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Brammer och Pavelin, 2006; Cowen m. fl., 1987; Deegan och Gordon, 1996; Deegan och 

Rankin, 1996; Watson m.fl., 2002) blir det därmed intressant att utföra en undersökning på 

svenska bolag. En studie inom området kan bidra med insikter gällande faktorer som påverkar 

den hållbarhetsredovisning bolagen förmedlar och kan vara av intresse för bolagets 

beslutsfattare och intressenter att ta del av.  

 

Mot denna bakgrund är studiens syfte att undersöka några faktorer som eventuellt påverkar den 

mängd hållbarhetsrelaterad information svenska börsnoterade bolag förmedlar.  

Forskningsfråga 
Finns det samband mellan bolagens storlek, branschtillhörighet samt lönsamhet och mängd 

hållbarhetsredovisning hos svenska börsnoterade bolag?  
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Teori 

Inledningsvis finns en praktisk referensram där GRI:s standard för hållbarhetsredovisning 
samt hållbar utveckling och CSR beskrivs. Fortsättningsvis presenteras en teoretisk 
referensram där reglerad och frivillig redovisning beskrivs. Därefter förklaras variablerna med 
hjälp av de teorier som ligger till grund för uppsatsen; legitimitetsteorin, intressentteorin, 
institutionella teorin och signaleringsteorin. I anslutning till teorierna presenteras 
hypoteserna. 

Praktisk referensram 

GRI 

GRI är en internationellt oberoende organisation som arbetar för att hjälpa myndigheter och 

andra organisationer att försöka förstå och hantera den problematik som uppstår i och med 

hållbarhetsrelaterade frågor som exempelvis klimatförändringar, mänskliga rättigheter etc. 

(Global Reporting Initiative, 2017). GRI:s mål är att tillhandahålla ett regelverk gällande 

ekonomiska, samhällsmässiga och miljömässiga aspekter vilka är oberoende bolags storlek, 

bransch och geografisk hemvist som kan tillgodose behovet av att öppet och tydligt 

kommunicera hållbarhetsfrågor (Global Reporting Initiative, 2000). Det regelverk som GRI 

tillhandahåller är det mest använda i världen (Global Reporting Initiative, 2017). 

 

Hållbarhetsredovisning 

Två centrala begrepp som ofta används när det diskuteras hållbarhetsredovisning är Corporate 

Social Responsibility (CSR) och hållbar utveckling. Enligt Westermark (2013, s.26) är gränsen 

mellan dessa hårfin. Westermark (2013, s.26) menar även att CSR kan uttolkas Corporate Social 

Reporting och då syftar mer till själva rapporteringen. Författaren förklarar att Corporate Social 

Responsibility är kopplat till verksamheten i bolag och andra organisationer vilket leder till det 

sociala eller samhällsmässiga ansvar som uppkommer i och med detta. Hållbar utveckling syftar 

däremot enligt Westermark (2013, s.26) till frågor på global nivå och handlar om jordens 

samlade resurser och framtida generationer. 

 

“Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer behovet idag utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” (World Commission on Environment and 

Development, 1987, s.43). Definition har kritiserats för att vara alltför diffus då den inte ger en 

tillräckligt utförlig förklaring av begreppet (Marrewijk, 2003; Mebratu, 1998). Trots kritik är 

det ofta denna definition som används som utgångspunkt när hållbar utveckling diskuteras.  
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Hållbar utveckling delas frekvent upp efter tre dimensioner; den ekonomiska, den 

samhällsmässiga och den miljömässiga (Westermark, 2013, s.29-40). Carrol (1999) menar att 

bolags CSR inte är något nytt utan att spår av det är synligt flera decennier tillbaka. Han menar 

på att uttrycket utvecklats och förändrats i takt med hur samhället och forskningen gått framåt. 

Witkowska (2016) förklarar att en frekvent använd definition av CSR är: “The social 

responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary 

expectations that society has of organizations at a given point in time.” 

 

Denna definition är uppbyggd av samma dimensioner som Dahlsrud (2008) använder sig av för 

att förklara vad CSR är. De fem dimensioner som definitionen är uppbyggd av är den sociala, 

den miljömässiga, den ekonomiska, den frivilliga och den intressentmässiga. Hur de olika 

dimensionerna ska balanseras måste enligt författaren baseras på hur sammanhanget ser ut. Det 

förklaras även av Dahlsrud (2008) att utifrån dessa dimensioner kan flertalet definitioner växa 

fram och att det därmed är svårt att hitta en enhetlig definition av begreppet. Utifrån de olika 

och överlappande definitioner som finns för hållbar utveckling och CSR blir det tydligt att det 

är mångfacetterade begrepp utan entydiga definitioner. Vi kommer hädanefter i uppsatsen att 

använda de två begreppen synonymt. 

 

Teoretisk referensram och hypotesutformning  

Reglerad och frivillig redovisning 

Redovisning av finansiell information från bolag till berörda parter existerar för att minimera 

informationsasymmetrin som uppstår mellan agenter och principaler, vilket beskrivs i principal-

agent teorin (Jensen och Meckling, 1976). Genom att minimera informationsasymmetri ska ett 

välfungerande bolag minska osäkerheten som uppstår hos principalen gällande agentens 

eventuella egna intressen (Deegan och Unerman, 2011, s.213). De kostnader som uppstår när 

principalen försöker minimera risken för att agenten ska agera i sitt eget intresse kallas 

agentkostnader. (Jensen och Meckling, 1976)  

 

Smith och Warner (1979) säger att information ska behandlas som en vanlig konsumtionsvara 

och därmed bli påverkat av utbud och efterfrågan och på så sätt generera ett optimalt utbud av 

information, vilket även förklaras av Positive Accounting Theory. Överensstämmer inte 

utbudet och efterfrågan uppstår en informationsasymmetri mellan bolaget och dess intressenter. 
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För att motverka informationsasymmetri har finansiell information varit reglerad sedan 30-talet 

då det efter Kreugerkraschen framkom att informationsasymmetrin var stor (Jönsson, 1991). 

Hållbarhetsredovisning kan vara ännu ett led för att minska informationsasymmetri då det 

innebär att bolagen tillhandahåller sina intressenter ytterligare information.  

 

Enligt Dobbs och van Staden (2016) har forskare generellt en kritisk syn på frivillig 

redovisning. Unerman (2008) och Owen m.fl. (2000) riktar kritik mot frivillig redovisning 

genom att påstå att den inte är särskilt effektiv. Hess (2008) diskuterar frivillig CSR-redovisning 

utifrån miljö, samhälle och ekonomi och framför kritik i enlighet med Unerman (2008) och 

Owen m.fl. (2000) då han anser att bolag inte kommer att redovisa dessa tre delar på ett 

heltäckande och rättvisande sätt så länge redovisningen är frivillig. 

 

Kritik som framkommer enligt Hedborg och von Malmborg (2003) är att en av de primära 

anledningarna till varför bolag hållbarhetsredovisar är för att de söker legitimitet för deras 

verksamhet hos samhället genom att skapa och upprätthålla en god image. Reynolds och Yuthas 

(2008) beskriver hur intressenter vill ha information men är beroende av att bolaget ger ut 

information, vilket gör att det lättare uppstår en konflikt mellan bolaget och dess intressenter 

när redovisningen är frivillig. Eftersom bolagen är tvingade att redovisa finansiell information 

och vi är intresserade av att titta på den frivilliga redovisningen fokuseras undersökningen på 

miljö- och social redovisning.  

 

Multiteoretiskt ramverk 

Hur ett bolag väljer om de ska hållbarhetsredovisa eller inte och hur de sedan i sådant fall gör 

det kan förklaras av en mängd olika bakomliggande motiv. Motiven kan vara allt ifrån att 

bolaget anser att det är viktigt att informera sina intressenter om sitt hållbarhetsarbete till att de 

känner sig pressade från omgivningen till att göra det. Dessa motiv kan förklaras av både 

kontextuella och ekonomiska teorier.  

 

Tagesson m.fl. (2009) förklarar vikten av att använda olika sorters teorier för att försöka 

förklara de val bolag gör gällande redovisning. Vidare förklaras att flera teorier kan komma 

fram till samma hypoteser och därigenom förstärka varandra, medan en annan sammansättning 

av teorier kan komma fram till olika hypoteser och därmed bidra till kritiskt tänkande hos 

forskaren. Tagesson m.fl. (2009) anser att genom användning av teorier från olika grupper blir 
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undersökning och resultat bättre och ger därigenom en bättre förklaring till de redovisningsval 

bolagen gör. Cormier m.fl. (2005) förklarar att redovisning är ett komplext område att studera 

och påpekar i linje med Tagesson m.fl. (2009) att användning av ett multiteoretiskt ramverk 

därmed är att föredra.   

 

Bransch  

Dowling och Pfeffer (1975) definierar legitimitet som en livsnödvändig resurs för en 

organisation att ha. Legitimitetsteorin gör gällande att bolag tenderar att söka bekräftelse från 

omvärlden och vill försäkra sig om att de håller sig inom samhällets normer (Deegan och 

Unerman, 2011, s.271 ff.). De söker bekräftelse att omvärlden uppfattar deras verksamhet som 

legitim (Deegan och Unerman, 2011, s.271 ff.). Lindblom (1994) definierar begreppet 

legitimitet som det som uppstår när ett bolags och samhällets värdegrund överensstämmer. 

Bolag kan försöka behålla denna legitimitet genom att välja vilken information bolaget visar 

för omvärlden. Om ett bolag inte lyckas anpassa sig efter samhällets värderingar kan deras 

legitimitet bli hotad (Deegan m.fl., 2002; Dowling och Pfeffer, 1975). 

 

Bolag kan känna större press då deras verksamhet är i en bransch med hög social och/eller 

miljömässig påverkan som exempelvis bolag förknippade med produktion av kemikalier är 

(Meek m.fl., 1995). Meek m.fl. (1995) anger att denna press kan uppkomma från den 

uppmärksamhet bolagen får från miljöföreningar. Dessa föreningar kan försöka influera 

bolagen genom att uppmärksamma allmänheten om konsekvenserna av bolagets verksamhet, 

vilket leder till en ökad grad av hållbarhetsrelaterad information från bolaget. Studien av Tang 

och Luo (2016) påvisar att företag i branscher med höga utsläpp av växthusgaser tenderar att 

presentera mer hållbarhetsrelaterad information. Detta visar att bolaget ämnar att bibehålla sin 

legitimitet och om verksamheten är förknippad med dessa risker så arbetar bolaget med att 

minimera dem (Frostenson m.fl, 2011). Även Deegan och Rankin (1996) samt Hackston och 

Milne (1996) har resultat i sin forskning som tyder på att dessa typer av bolag tenderar att 

redovisa sitt hållbarhetsarbete i en större utsträckning än bolag i andra branscher. Vidare får 

även Sánchez m.fl. (2017) resultat som påvisar att företag i miljökänsliga sektorer tenderar att 

ge ut mer hållbarhetsrelaterad information. Delgado-Márquez m.fl. (2017) får i sin studie gjord 

på bolag över hela världen resultat som visar på samband mellan företagens Industry Dirtyness 

Classification och mängd hållbarhetsrelaterad information publicerat från bolagen. 
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I linje med tidigare forskning borde bolag tillhörande branscher med högre miljömässig eller 

social påverkan vara förknippade med en högre risk för att förlora legitimitet. Därmed kommer 

bolagen förmedla rapporter med högre grad av hållbarhetsrelaterad information för att hantera 

denna risk (t.ex. Deegan och Gordon, 1996; Deegan och Rankin, 1996; Patten, 2002; Simnett 

m.fl., 2009). 

 

Den institutionella teorin, utvecklad av bl.a. Zucker (1977), Meyer och Rowan (1977) samt 

Dimaggio och Powell (1983), är relevant som en kompletterande teori till legitimitetsteorin för 

att förklara frivillig redovisning. Den används för att förklara hur bolag anpassar sig efter 

förändringar i sociala och institutionella förväntningar och sammankopplar ett bolags 

redovisning med samhällets värderingar och bolagets behov av att behålla sin legitimitet 

(Deegan och Unerman, 2011, s.296). Dimaggio och Powell (1983) utvecklar teorin och 

specificerar att bolagen strävar efter att efterlikna och förbättra andra bolags redovisning för att 

bli konkurrenskraftiga gällande sin legitimitet. Denna process kallas mimetic isomorphism och 

förklarar att bolag tenderar att härma de branschledande bolagens förfaringssätt för att minimera 

risken för förlorad legitimitet (Broadbent m.fl., 2001; Scott, 1995). Detta indikerar att bolag i 

samma bransch tenderar att eftersträva liknande redovisning av frivillig information och att 

branschtillhörighet kan påverka valet, vilket även är i linje med Karim m.fl. (2013) och Tang 

och Luo (2016). Även Farooque och Ahulu (2017) studie visar att branschtillhörighet är en 

viktig faktor som avgör mängd hållbarhetsrelaterad information företagen framhäver.  

 

För att bedöma branschers benägenhet för att granskas av externa intressenter och hur pass 

exponerade bolagen är inför det har vi valt att gå efter en indelning i linje med Cowen m.fl. 

(1987), Darell och Schwartz (1997), Deegan och Gordon (1996) samt Patten (1991). Författarna 

argumenterar att bolag förknippade med konsumentprodukter, olja, kemikalier, papper- och 

träindustrin, glas- och metallindustrin och transport är mer pressade än andra branscher. 

Tillhörighet till dessa branscher skulle därmed påverka den oberoende variabeln mängd 

hållbarhetsredovisning positivt och därmed utformas hypotesen: 

 

H1: Svenska börsnoterade bolag inom branscher som anses ha större social och miljömässig 

påverkan hållbarhetsredovisar i större utsträckning än bolag inom andra branscher. 
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Storlek 

Positive Accounting Theory bygger på agent-principalförhållandet. Teorin har till uppgift att 

försöka förklara och förutse specifika redovisningsbeteenden (Watts och Zimmerman, 1978). 

Enligt Deegan och Unerman (2011) försöker Positive Accounting Theory säga någonting om 

de relationer som uppstår mellan individer som tillhandahåller en organisations resurser och 

hur redovisning används för att underlätta relationerna och minimera informationsasymmetrin. 

Exempel på detta kan vara relationen mellan ägare och ledning då ägarna tillhandahåller eget 

kapital och ledningen tillhandahåller arbetskraft. I Positive Accounting Theory utgår man även 

från att individerna är nyttomaximerande och att det därmed kan uppstå samma problematik 

som i agent-principal teorin där agenten inte agerar i principalens intresse. (Deegan och 

Unerman, 2011, s.206–210)  

 

Stora bolag är mer utsatta för politisk påtryckning samt mer granskade av allmänheten och 

media (Delgado-Márquez m.fl., (2017); Tang och Lou, 2016; Lang och Lundholm, 1996; Meek 

m.fl., 1995; Roberts, 1992; Watts och Zimmerman, 1978). Roberts (1992) förklarar även att 

större bolag eventuellt har fler intressentgrupper där CSR anses viktigt. Mindre bolag kan även 

ha en annan bolagsstruktur med färre intressenter och kan eventuellt använda mer informella 

informationskällor för att kommunicera sitt hållbarhetsarbete och därmed inte ha 

hållbarhetsredovisning i samma utsträckning som stora bolag (Cowen m.fl., 1987). Även Sharif 

and Rashid (2014) argumenterar för detta och får i sin studie ett positivt signifikant samband 

mellan företagens storlek och mängd hållbarhetsredovisning. Den granskning som stora bolag 

upplever från samhället och intressentgrupper kan göra att de blir mer angelägna att redovisa 

frivilliga uppgifter (Brammer och Pavelin, 2006; Meek m.fl., 1995; Roberts, 1992; Watts och 

Zimmerman, 1978). Brammer och Pavelin (2006) uttrycker att det är för att öka sin legitimitet 

gentemot samhället som stora bolag är mer sannolika att redovisa frivilliga uppgifter. Sánchez 

m.fl. (2017) beskriver i sin studie kring samband mellan storlek och mängd hållbarhetsrelaterad 

information att stora företag som har en viktig roll i samhället försöker framhäva en gynnsam 

bild av sig själva genom att ge ut mer information. 

 

Enligt agent-principal teorin ökar agentkostnaderna i förhållande till hur mycket externt kapital 

bolaget har (Jensen och Meckling, 1976). Det framkommer av Leftwich m.fl. (1981) att stora 

bolag tenderar att ha mer externt kapital i sina bolag än vad små bolag har. Detta leder till att 

stora bolag då i sin tur har högre agentkostnader än vad små bolag har (Leftwich m.fl., 1981; 

Meek m.fl., 1995). Därmed skulle det kunna leda till att om bolag redovisar mer information 
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skulle de kunna minska den informationsasymmetri som uppstår med utbrett ägande och 

därigenom minska de agentkostnader som uppstått.  

 

Det framkommer från en studie gjord av Watts och Zimmerman (1978) att agentkostnader som 

uppstår från samhällets påtryckning har ett stort samband med bolagets storlek. En vidare 

tolkning skulle kunna vara att ledningen väljer att redovisa mer CSR-relaterad information för 

att på så sätt minska dessa kostnader. Studier av bl.a. Bhimani m.fl. (2016), Brammer och 

Pavelin (2006) och Thorne m.fl. (2014) visar att positiva samband finns mellan storleken på 

bolaget och mängd hållbarhetsredovisning. Utifrån de anledningar som presenterats i avsnittet 

indikerar det att mängd CSR-relaterad information kan variera beroende på bolagets storlek. 

Utifrån ovanstående borde storlek påverka den oberoende variabeln mängd 

hållbarhetsredovisning positivt och därmed utformas hypotesen:  

 

H2: Storleken hos svenska börsnoterade bolag har ett positivt samband med graden av 

hållbarhetsredovisning. 

 

Lönsamhet 

Spence (1973) utvecklade signaleringsteorin genom att undersöka jobbmarknaden. Teorin 

förklarar idén om att den arbetssökande väljer information att visa arbetsgivaren. Förutsatt att 

arbetsgivaren anser att informationen är trovärdig ska detta då ge önskvärd effekt hos 

arbetsgivaren. Applicerat på bolagsprestation kan signaleringen sägas uppkomma som en 

reaktion på informationsasymmetrin på marknaden. Genom att ge ut mer information kan en 

signaleringseffekt uppnås och högpresterande bolag kan särskiljas från de med lägre prestation. 

(Spence, 1973) 

 

Watson m.fl. (2002) argumenterar för teorins applicerbarhet gällande frivillig redovisning och 

agenten skulle därmed kunna särskilja sig med hjälp av redovisningen. Skulle signalering ske 

trots att bolaget inte är högpresterande skulle framtida redovisning av frivillig information inte 

verka trovärdig. När det går bra för ett bolag kommer de enligt signaleringsteorin vilja signalera 

detta till sina intressenter (Watson m.fl., 2002). Det framkommer av en undersökning gjord av 

Singhvi och Desai (1971) att bolag är mer benägna att redovisa mer information om deras 

vinstmarginal är högre än jämförbara bolag. Detta stöds även av Legendre och Coderre (2013) 

och Delgado-Márquez m.fl. (2017) som förklarar sambandet mellan högre lönsamhet och högre 
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mängd hållbarhetsrelaterad information som ett led i att öka företagets legitimitet. Gamerschlag 

m.fl. (2011) påvisar ett positivt samband mellan den miljömässiga aspekten av 

hållbarhetsredovisning och lönsamhet och förklarar detta genom den högre granskning från 

samhället dessa bolag kan erhålla. 

 

Watson m.fl. (2002) förklarar att det kan finnas ett samband mellan frivillig redovisning och 

lönsamhet och kopplar detta till agent-principal teorin. Detta genom att ledningen för lönsamma 

bolag kommer att redovisa mer detaljerad information för att försöka skapa underlag för att inte 

förlora sin position i ledningen och sin ekonomiska ersättning (Inchausti, 1997). Det framgår 

även av Watson m.fl. (2002) att mer lönsamma bolag kommer att utsättas för mer granskning 

av intressenter och är därmed mer benägna att redovisa frivilliga uppgifter för att undvika extern 

granskning i framtiden. Detta ligger även i linje med Watts och Zimmerman (1978), Holthausen 

och Leftwich (1983) och Patten (1991) som menar att bolag med hög lönsamhet är mer synliga 

för allmänheten än bolag som är mindre lönsamma och blir därmed mer sannolikt utsatt för 

granskning. Även Sharif och Rashid (2014) får i sin studie fram resultat som visar på ett positivt 

samband mellan lönsamhet och mängd hållbarhetsredovisning till följd av högre grad av 

synlighet och ansvar gentemot samhället. Abbot och Monsen (1979) beskriver hur ett bolags 

CSR-arbete påverkar lönsamhet positivt då det genom ökad legitimitet verkar till bolagets 

fördel. Bolag som är väldigt lönsamma kan anses mer utsatta för extern granskning och därmed 

bli påverkade att redovisa mer information för att försäkra samhället om att deras verksamhet 

är legitim (Fields m.fl., 2001; Han och Wang, 1998; Islam och Deegan, 2010). Med 

utgångspunkt i tidigare forskning borde bolag med hög lönsamhet vara benägna att ge ut mer 

information och hypotes tre utformas enligt nedan.  

 

H3: Lönsamheten i svenska börsnoterade bolag har ett positivt samband med mängd 

hållbarhetsredovisning.  
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Metod  

Inledningsvis motiveras den innehållsanalys som utförs och det material i form av 
årsredovisningar som samlas in. Vidare beskrivs den ordlista som ligger till grund för variabeln 
mängd hållbarhetsredovisning. Därefter förs en diskussion kring det urval som studien baseras 
på och den modell samt variabler som används i studien. Slutligen förklaras bivariat analys, 
multivariat regressionsanalys samt variabeltransformation. 
 

Forskningsdesign 

Den data som används vid undersökningar kan vara primärdata eller sekundärdata (Saunders 

m. fl., 2016, s. 316). Vid studier av årsredovisningar kan antingen en kvalitativ eller en 

kvantitativ undersökning göras (Saunders m.fl., 2016, s.178). När studien ämnar undersöka 

sambandet mellan olika variabler är däremot en kvantitativ undersökning lämplig att använda 

(Saunders m.fl., 2016, s.166). Denna studie avser att genom en innehållsanalys undersöka 

mängd hållbarhetsredovisning som svenska noterade bolag kommunicerar till sina intressenter 

genom deras årsredovisning. Att använda sig av innehållsanalys för undersökningar av 

hållbarhetsredovisning är lämpligt enligt Deegan och Gordon (1996) då det ger ett empiriskt 

bidrag till forskningen.  

 

Innehållsanalyser kan vara konstruerade på olika sätt, man kan bl.a. välja mellan att räkna ord, 

meningar eller hela sidor. Innehållsanalyser utifrån dessa sätt har använts frekvent i tidigare 

forskning gällande hållbarhetsredovisning (ex. Abbott och Monsen, 1979; Guthrie och Parker, 

1990; Hackston och Milne, 1996). I denna studie används metoden räkna ord i enlighet med 

Tagesson m.fl. (2009) och Gamerschlag m.fl. (2011). Genom att räkna ord försöker vi frångå 

den eventuella subjektiva bedömningen som uppstår i att bestämma vilka meningar eller sidor 

som innefattar hållbarhetsredovisning (Tagesson m.fl., 2009). Till följd av att använda 

ordräkning som metod blir undersökningen lättare att replikera (Tagesson m.fl., 2009). 

Forskning av bland annat Patten (2002) kritiserar tidigare studier inom området för att ha ett 

för litet urval. I vårt metodval togs även denna kritik i beaktning och för att kunna studera ett 

så stort urval som möjligt valdes ordräkning som metod då detta inte är lika tidskrävande som 

exempelvis att räkna meningar. Det är även att föredra att studien utförs av individer som inte 

har något direkt intresse i bolagen, varken som ägare eller ledning då det bidrar till objektivitet 

(Saunders m.fl., 2016, s. 243). Dessa aspekter har påverkat valet av metod i studien.  
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Saunders m.fl. (2016, s. 329-338) förklarar vikten av att använda sig av tillförlitlig 

sekundärdata. Ofta är sekundärdata framställd för att användas i ett annat sammanhang, 

exempelvis finansiella rapporter som primärt framställs för att informera investerare snarare än 

att förklara den specifika forskningsfråga en undersökning har (Saunders m. fl., 2016, s. 321–

322). Utifrån detta är det viktigt att fundera på vilka källor som används till underlag för den 

studie som utförs. Enligt Guthrie m.fl. (2004) är årsredovisningar en lämplig källa att använda 

sig av för att mäta hållbarhetsredovisning då årsredovisningar är en av de viktigaste 

informationskanaler bolag använder sig av mot intressenter. De menar även att genom att 

använda sig av årsredovisningar ökar jämförbarheten mellan bolag då alla bolag utgår från 

samma regelverk. Även Neu m.fl. (1998) förklarar att årsredovisningar ofta kan anses ha en 

större trovärdighet än andra dokument bolag använder för att sprida information. Utifrån detta 

är den data som ligger till grund för studien bolagens årsredovisningar som hämtats från deras 

egna hemsidor.  

 

Mjukvaran PractiCount används för att räkna den totala mängden ord i årsredovisningarna. För 

att redogöra för förekomsten av hållbarhetsredovisning används Adobe Acrobat Pro där 

förekomsten av ord av intresse mäts. Variablerna storlek och lönsamhet hämtas från databasen 

Retriever och tillsammans med resultatet från PractiCount undersöker vi sambandet mellan den 

oberoende variabeln mängd hållbarhetsredovisning och de beroende variablerna storlek, 

branschtillhörighet och lönsamhet.  

 

Ordlista 

De nyckelord som används i denna studie är baserade på den checklista Tagesson m.fl. (2009) 

använder. Checklistan i Tagesson m.fl. (2009) är uppdelad i tre kategorier; miljö, sociala och 

etiska aspekter. I denna studie modifieras checklistan och området som berör etiska aspekter 

tas bort då vår studie fokuserar på miljö- och sociala frågor. Varje kategori består av ett antal 

områden baserade på GRI:s standarder för hållbarhetsredovisning samt tidigare forskning av 

t.ex. Gray m.fl. (1995a) och Adams m.fl. (1998). Vi väljer i linje med Tagesson m.fl. (2009) 

och Gray m.fl. (1995b) att inte värdera ord och därmed frångå subjektiv bedömning av vilka 

ord som är värda mer eller mindre i undersökningen. För att resultatet ska bli så korrekt som 

möjligt kommer orden räknas med både engelsk och amerikansk stavning. Orden testas i både 

singular och plural.  
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Då både checklistan från Tagesson m.fl. (2009) och vår modifierade version utgår från GRI:s 

riktlinjer ökas tillförlitligheten i undersökningen. Urvalet av ord är relativt litet och därmed 

skulle det kunna argumenteras att undersökningen inte blir heltäckande. Vi anser dock att 

genom att utgå från GRI:s riktlinjer samt att det generellt sett är GRI:s standard som efterföljs 

av bolagen minskar vi risken för ett subjektivt resultat och ökar tillförlitligheten i 

undersökningen. I tabell 1 visas de ord som använts i studien vilket är 19 stycken. 

 

Miljömässiga Sociala 

Environment Discrimination 

Recycled Collective agreements 

Emissions Diversity 

Biodiversity Human rights 

Consumption Occupational health 

Discharge Equal opportunities 

Spills  Employment 

Waste Employee turnover 

 Freedom of association 

 Compliance 

 Occupational safety 
Tabell 1- Nyckelord 

 

Data 

För att skapa ett så homogent urval som möjligt har bolag med samma sociala, kulturella och 

regelmässiga utgångspunkt valts (Matten och Moon, 2008). Detta leder till att vi av 

jämförbarhetsmässiga skäl väljer att studera svenska bolag. De årsredovisningar som studeras 

är från de bolag som är listade på Nasdaq Stockholms hemsida april 2017. Studien ämnar 

undersöka de senaste årsredovisningarna för att därmed få ett så aktuellt underlag som möjligt. 

Då vissa bolag inte har sammanställt sina årsredovisningar för 2016 vid insamlingstillfället görs 

valet att titta på årsredovisningar från 2015. Vi använder oss av engelska årsredovisningar då 

undersökningen utgår ifrån ett index med engelska begrepp.  
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I april 2017 finns det 271 bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Av dessa 271 har 213 

årsredovisningar på engelska. Av bortfallet på 58 är det 50 bolag som inte har någon 

årsredovisning på engelska och 8 som inte har någon årsredovisning att tillgå. I bortfallet på 58 

bolag noteras att majoriteten tillhör Nasdaq Stockholms kategori Smallcap där 36 innefattas. I 

kategorin Midcap var bortfallet 20 och 2 tillhör kategorin Largecap. Det bortfall som 

uppmärksammats i denna studie är relativt litet och kan utläsas i tabell 2 specificerat efter Small-

, Mid- och Largecap samt branschtillhörighet. Studien har för avsikt att undersöka alla bolag på 

Nasdaq Stockholm och vår data innehållande 213 bolag borde vara tillräckligt för att kunna 

säga något om populationen svenska bolag. 

 

 

Tabell 2 – Urvalsfördelning 

Urval Large Mid Small Totalt 

Bolag på börsen 80 101 90 271 

Bortfall     

- Ej årsredovisning på 

engelska 

2 13 35 -  50 

- Ej årsredovisning att 

tillgå 

0 7 1 -  8 

Bolag i studien     213 

     

Bortfall - specificering 

av bransch 

    

- Basic Materials    2 2 

- Industrials   2 11 13 

- Consumer Goods   3 3 

- Health Care  4 5 9 

- Consumer Services   1 5 6 

- Telecomunications   1 1 

- Financials 2 11 3 16 

- Oil and Gas    - 

- Technology   2 6 8 

- Utilities    - 
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Modell  

Vår modell ser ut enligt följande: 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝛼𝛼 +  𝑏𝑏1𝐵𝐵𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑀𝑀 + 𝑏𝑏2𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑏𝑏3𝑆𝑆Ö𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆 +  𝑢𝑢 
Formel 1 

 

Där: 

𝑌𝑌(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) = 𝑀𝑀Ä𝐵𝐵𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑀𝑀Å𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝑀𝑀𝑆𝑆𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵𝑀𝑀𝐵𝐵𝑁𝑁 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇

) 

𝑋𝑋1 = 𝐵𝐵𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑀𝑀 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 0 − 9;𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 0,1)  

𝑋𝑋2 = 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑆𝑆𝑚𝑚𝑂𝑂ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀)  

𝑋𝑋3 = 𝑆𝑆Ö𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑀𝑀𝑆𝑆𝐵𝐵)  

𝛼𝛼 = 𝑀𝑀𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝐵𝐵𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆      

𝑢𝑢 = 𝑀𝑀𝑆𝑆𝐵𝐵𝑀𝑀𝑁𝑁𝑅𝑅𝐵𝐵𝑆𝑆            

             

Variabler 

I modellen ovan är mängd hållbarhetsredovisning den beroende variabeln och våra oberoende 

variabler är bransch, lönsamhet och storlek. De oberoende variabler som används i studien är 

ett urval av potentiella faktorer som kan påverka mängd hållbarhetsredovisning. Det kan 

därmed finnas andra saker som påverkar och denna studie kommer därför inte ge en fullständig 

bild av vad som påverkar mängd hållbarhetsredovisning. Nedan följer en redogörelse och 

definiering av variablerna. 

 

Mängd hållbarhetsredovisning 

Mängd hållbarhetsredovisning undersöks genom att nyckelord räknas i bolagens 

årsredovisning. De ord som räknas har som tidigare nämnts utgångspunkt i checklistan från 

Tagesson m.fl. (2009). För att reducera risken för att årsredovisningens storlek påverkar utfallet 

beräknas mängd hållbarhetsredovisning som ett kvotvärde av de ord som finns i ordlistan i 

relation till totala mängden ord för varje bolag. För att få ut total mängd hållbarhetsredovisning 

(THR) räknar vi ut total mängd miljömässig redovisning (TMR) och total mängd social 

redovisning (TSR) vilket leder till:  

𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑆𝑆𝐵𝐵𝑀𝑀 
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THR räknas sedan om till ett kvotvärde genom att divideras med totala mängden ord i 

årsredovisningen (TO):   

 
𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑆𝑆𝑆𝑆

 

 

Därefter multipliceras kvotvärdet med 10 000 för att få tal med mindre decimaler.   

 

Bransch  

Vi delar in bolagen efter deras huvudsakliga affärsverksamhet i enlighet med Nasdaq OMX 

Stockholms (2017) branschindelning. Denna indelning är: Basic Materials, Consumer Goods, 

Consumer Services, Financials, Health Care, Oil and Gas, Technology, Telecommunications, 

Utilities och Industrials (referensvariabel). I denna undersökning utförs två regressioner på 

variabeln bransch. I regression ett testar vi hur mycket hållbarhetsrelaterad information bolagen 

i de olika branscherna redovisar för att kunna undersöka hur branschtillhörighet påverkar 

utfallet. Genom regression ett hoppas vi skapa en djupare förståelse för de olika branschernas 

påverkan i regression två. Vidare görs regression ett för att se om den branschindelning från 

tidigare forskning, gällande vilka branscher som bör vara mer benägna att redovisa mer, 

stämmer eller om någon bransch går emot indelningen. Tidigare forskning av bl.a. Cowen m.fl. 

(1987), Darrell och Schwartz (1997), Deegan och Gordon (1996) och Patten (1991) ger en 

indikation för vilka branscher som skulle redovisa mer hållbarhetsrelaterad information vilket 

alltså testas i regression två. Då bransch är en icke-numerisk variabel bör den omvandlas till en 

dummy-variabel för att kunna mätas (Körner och Wahlgren, 2014, s. 400). Branscherna kodas 

därmed om till ett nummer mellan 0–9 i regression 1 där Industrials används som 

referensvariabel.  
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Bransch  
Basic Materials 0 
Consumer Goods 1 
Consumer Services 2 

Financials 3 
Health Care 4 
Oil and Gas 5 
Technology 6 
Telecommunications 7 
Utilities 8 
Industrials 
referensvariabel 

9 

 

Tabell 3 - DUMMY-variabel regression 1 

 

Applicerat på den indelning som görs i linje med Patten (1991), Deegan och Gordon (1996), 

Cowen m.fl. (1987) och Darren och Schwartz (1997) skulle det innebära att följande branscher 

borde vara mer utsatta för granskning av allmänheten: Basic Materials, Oil and Gas, Industrials 

och Consumer Goods vilka vi i fortsättningen kommer att definiera som branschtillhörighet 

(högre risk för granskning). Omvandlat till dummy-variabel i regression 2 till 0 och 1. 

 

Bransch Indelning 
Basic Materials 1 
Oil and gas 1 
Industrials 1 

Consumer Goods 1 
Health Care 0 
Consumer Services 0 
Telecommunications 0 
Financials 0 

Technology 0 
Utilites 0 

 

Tabell 4 - DUMMY-variabler regression 2 
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Storlek  

Storlek kan mätas på olika sätt. Ofta används mått så som marknadsvärde på eget kapital, 

omsättning eller bokfört värde på eget kapital (Botosan, 1997; Meek m.fl., 1995; Roberts, 

1992). I denna studie används i enlighet med Meek m.fl. (1995) och Roberts (1992) total 

omsättning hämtat från bolagens årsredovisningar som mått på storlek. Omsättning är enligt 

Meek m.fl. (1995) ett bra värde att använda då det är lättare jämförbart mellan bolagen. De 

menar att omsättning är mindre påverkat av olika redovisningsval än exempelvis totala 

tillgångar och att siffran därmed skulle bidra med en mer korrekt bild av bolagets storlek. Vi 

väljer att mäta omsättning i en kontinuerlig variabel för att bibehålla rådata i så stor utsträckning 

som möjligt och därmed få mer specifika data att arbeta med. 

 

Lönsamhet 

Lönsamhet kan beräknas enligt return on equity (ROE), return on assets (ROA) eller return on 

invested capital (ROIC) (Investopedia, 2006). Cowen m.fl. (1987) mätte lönsamhet efter return 

on equity men enligt Aupperle m.fl. (1985) är det inte ett bra mått. Aupperele m.fl. (1985) 

förklarar att ROE kan vara ett vilseledande mått när man mäter lönsamhet då det påverkas av 

bolagets skuldsättningsgrad. Vi använder oss av ROA vilket är kvoten av rörelseresultatet 

inklusive finansiella intäkter och totala tillgångar och måttet används ofta för att mäta 

lönsamhet (Gedajlovic och Shapiro, 2002). ROA är också använt av Patten (1991). ROA väljs 

då måttet är oberoende av bolagets soliditet.  

 

Bivariat analys 

Innan man gör en multipel regressionsanalys är det av vikt att kontrollera att de oberoende 

variablerna inte samverkar för mycket med varandra (Djurfeldt och Barmark, 2009, s. 113). 

Samvariation mellan variabler kallas multikollinearitet vilket är viktigt att undersöka eftersom 

samband finns mellan storleken på multikollineariteten och förklaringskraften på modellen 

(Djurfeldt and Barmark, 2009, s. 113). Detta innebär alltså enligt Djurfeldt och Barmark (2009, 

s. 113) att om de oberoende variablerna samverkar för mycket med varandra påverkas 

regressionsmodellens förklaringskraft och det blir därmed svårare att säga någonting om hur de 

oberoende variablerna påverkar variansen i den beroende variabeln.  
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För att kontrollera att det inte förekommer några parvisa korrelationer utförs ett Spearman’s rho 

korrelationstest som presenteras i en korrelationsmatris på sida 21. Det kritiska värdet är en 

korrelation på 0,7 respektive -0.7 (Djurfeldt och Barmark, 2009, s. 113). För att undersöka om 

variablerna tillsammans korrelerar med den beroende variabeln utförs en kollinaritetsdiagnos. 

2.5 brukar anges som kritiskt värde för variance inflation factors (VIF) i kollinaritetsdiagnosen 

och överstiger variabeln värdet finns multikollinearitet (Djurfeldt och Barmark, 2009, s. 114). 

I denna studie utförs beräkningen av Spearman’s rho och kollinaritetsdiagnosen i SPSS och alla 

de oberoende variablerna testas mot varandra. 

 

Multivariat regressionsanalys 

Då studien ämnar att undersöka samband mellan variabler är en regressionsmodell att föredra 

och vi väljer att använda en multivariat regressionsmodell då studien innefattar flera oberoende 

variabler (Cowen m.fl., 1987). En multivariat regressionsanalys innebär att den beroende 

variabeln ses som en funktion av en konstant och två eller flera oberoende variabler (Djurfeldt 

och Barmark, 2009, s. 105). Genom en multivariat regressionsanalys kan man alltså isolera 

undersökningen efter de variabler man är intresserad att undersöka (Djurfeldt och Barmark, 

2009, s.105). I denna studie utförs två multipla regressionsanalyser då variabeln bransch som 

tidigare nämnt delas in på två olika sätt; hur utsatta branscherna är för granskning och var 

bransch för sig. De två regressionsanalyserna som utförs beräknas i SPSS med en 

signifikansnivå på fem procent. 

 

R-kvadrat är ett värde mellan 0 och 1 som förklarar hur väl de oberoende variablerna förklarar 

variansen som uppkommer i den beroende variabeln (Djurfeldt och Barmark, 2009). Vid 1 är 

förklaringsgraden 100 procent. I denna studie används justerad R-kvadrat för att beskriva värdet 

på förklaringsgraden av modellen. Detta då det justerade måttet tar hänsyn till antalet oberoende 

variabler som finns i studien och justerar ner värdet utefter det (Djurfeldt och Barmark, 2009, 

s. 59).  

 

Variabel transformation 

Multipel regressionsanalys förutsätter approximativt normalfördelade variabler (Djurfeldt och 

Barmark, 2009, s. 31). Vi utför ett test i SPSS för att undersöka att de variabler som studeras är 

normalfördelade. Ett tecken på ett snedfördelat urval kan vara en stor skillnad mellan 

medelvärde och median eller att standardavvikelsen avviker markant från medelvärdet. Ett 
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annat sätt att kontrollera om variabeln är normalfördelad är att göra en scatterplot och undersöka 

grafens utseende. Variabler som inte är normalfördelade kan logaritmeras för att minska 

snedheten i variabelns fördelning (Djurfeldt and Barmark, 2009, s.40 & 61).  

 

Utifrån det test som utförs i SPSS framkommer att variablerna storlek, lönsamhet och mängd 

hållbarhetsredovisning inte är normalfördelade. Dessa variabler logaritmeras för att få mer 

normalfördelade residualer. Detta innebär därmed att modellen förklarar sambandet mellan den 

beroende variabeln logaritmerad mängd hållbarhetsredovisning och de oberoende variablerna 

logaritmerad storlek, logaritmerad lönsamhet och branschtillhörighet.   
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Resultat och Analys  

Undersökningen av variablerna redovisas i den bivariata analysen nedan. Sedan redovisas 
resultaten från den multivariata regressionen där vi testar våra hypoteser.  

Deskriptiv statistik 

 

Tabell 5 – Deskriptiv statistik 

I tabell 5 redovisas den deskriptiva statistiken avrundat till två decimaler. Bolagens mängd 

hållbarhetsredovisning (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇

∗ 10 000) varierar från det minsta värdet 2,43 till det högsta värdet 

89,09. Det genomsnittliga värdet för mängd hållbarhetsredovisning är 19,22. Detta värde skiljer 

sig dock från bolag till bolag med standardavvikelsen för urvalet på 0,89.  Vidare kan man även 

se att storleken på företagen skiljer sig åt med ett medelvärde på 14 835 763 ,40 TKR och en 

standardavvikelse på 2 530 320,43 TKR. I genomsnitt har bolagen en lönsamhet på 7,81% med 

en standardavvikelse på 8,63%. Företaget med högst lönsamhet har en ROA på 47,70% och 

företaget med den lägsta ROA har -39,60%.  I indelningen mellan de branscher som anses vara 

mer utsatta för granskning (1) och de som inte anses vara mer utsatta för granskning (0) är de 

sistnämnda i högre grad representerade i vårt urval då medelvärdet är 0,44. Industribranschen 

har flest bolag representerade i urvalet och utgör 29% av samtliga bolag. Därefter kommer 

Financials (19%), Health Care (15%), Technology (11%), Consumer Services (9%), Basic 

Materials (4%), Oil and Gas (1%), Telecommunications (1%) och Utilities (0%). Vidare bör 

noteras att då exempelvis Utilities är knapphändigt representerade i urvalet kan det försvåra 

möjligheterna att få ett signifikant resultat. 
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Mängd hållbarhetsredovisning, storlek och lönsamhet har en relativt hög standardavvikelse 

gentemot medelvärdet vilket skulle kunna indikera på ett snedvridet urval. Vi har hanterat detta 

genom att logaritmera dessa variaber (se avsnitt om variabeltransformation s. 21) och därmed 

minskat snedheten i variablernas fördelning (Djurfeldt and Barmark, 2009, s.40 & 61). 

 

Bivariat analys 

Utifrån korrelationstestet redovisat i tabell 6 kan det utläsas att några av de oberoende 

variablerna är signifikant korrelerade med varandra. Ett signifikant värde på femprocentsnivån 

utläses t.ex. för korrelationen mellan branschtillhörighet - lönsamhet och storlek - 

branschtillhörighet. På den enprocentiga signifikansnivån innefattas t.ex. korrelationen för 

storlek -  Consumer Goods. I tabellen nedan visar en stjärna (*) att korrelationen är signifikant 

på en femprocentig signifikansnivå och två stjärnor (**) visar att korrelationen är signifikant 

på en enprocentig signifikansnivå.  

 

Den högsta korrelationen förekommer mellan storlek och mängd hållbarhetsredovisning på 

0,507. Även lönsamhet och storlek har en relativt hög korrelationskoefficient på 0,464. Dock 

kan vi se att ingen av variablerna korrelerar signifikant över eller under det kritiska värdet på 

0,7 respektive -0,7 och indikerar därmed på en låg samverkan mellan de oberoende variablerna 

och därmed låg risk för parvisa korrelationer. 

 

 
Tabell 6 - Spearman's rho korrelationsmatris 

Resultatet från kollineraritetsdiagnosen redovisas i tabell 7 och 8. För bägge regressioner är det 

variabeln storlek som har det högsta VIF-talet från kollaritetsdiagnosen: 1,580 för regression 
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ett och 1,334 för regression två. Därmed överstiger inget tal från varken regression ett eller två 

det kritiska värdet på 2,5 som indikerar risk för multikollinearitet. 

 

 VIF 

Storlek 1,580 

Lönsamhet 1,411 

Basic Materials 1,115 

Consumer Goods 1,205 

Consumer Services 1,237 

Financials 1,368 

Health Care 1,617 

Oil and Gas 1,075 

Technology 1,310 

Telecommunications 1,044 

Utilities 1,056 
 

Tabell 7 - VIF-tal för regression 1 

 

 VIF 

Storlek 1,334 

Lönsamhet 1,281 

Branschtillhörighet 0–1 1,084 
 

Tabell 8 - VIF-tal för regression 2 

  



26 
 

Multivariat regressionsanalys 

I tabell 9 och 10 redovisas resultatet från de multivariata regressionsanalyserna. 

 B-koefficient S.E t-värde p-värde 

Storlek 0,123** 0,020 6,134 0,000 

Lönsamhet 0,009 0,009 0,929 0,354 

Consumer Goods 0,136 0,136 0,998 0,319 

Financials -0,153 0,108 -1,411 0,160 

Consumer Services -0,074 0,135 -0,547 0,585 

Basic Materials 0,533** 0,189 2,816 0,005 

Health Care -0,074 0,130 -0,572 0,568 

Oil and Gas 0,265 0,318 0,835 0,405 

Technology -0,157 0,131 -2,03 0,231 

Telecommunications -0,118 0,313 -0,377 0,707 

Utilities 0,383 0,542 0,705 0,481 

     

Just. R2 0,280    

F-värde 8,506    

Sig. 0,000    
Korrelation signifikant på 0.05 nivån = * 

Korrelation signifikant på 0.01 nivån = ** 

Tabell 9 - Regressionsanalys 1 

 B-koefficient S.E t-värde p-värde 

Storlek 0,123** 0,019 6,652 0,000 

Lönsamhet 0,003 0,009 0,388 0,699 

Branschtillhörighet 0-1 0,207** 0,076 2,716 0,007 

     

Just. R2 0,273    

F-värde 27,507    

Sig. 0,000    
Korrelation signifikant på 0.05 nivån = * 

Korrelation signifikant på 0.01 nivån = ** 

Tabell 10 - Regressionsanalys 2 
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För regression ett är justerad R-kvadrat 0,280 vilket därmed innebär att 28 procent av variansen 

i mängd hållbarhetsredovisning kan förklaras av de oberoende variablerna lönsamhet, storlek 

och branschtillhörighet. I regression två är justerad R-kvadrat 0,273 vilket därmed indikerar att 

ca 27 procent av variansen i mängd hållbarhetsredovisning förklaras av de oberoende 

variablerna lönsamhet, storlek och branschtillhörighet (högre risk för granskning). Dessa 

resultat är signifikanta på enprocentsnivån vilket innebär att den modell som används i denna 

studie har ett förklaringsvärde för mängd hållbarhetsredovisning. Detta innebär att F-värdena 

för de båda regressionsanalyserna överstiger det kritiska värdet. 

 

Sambanden mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna presenteras även de i 

tabell 9 och 10 där B-koefficienterna redovisas. Det värde som undersöks är den 

ostandardiserade koefficienten då värdet förklarar hur mycket förändring i den oberoende 

variabeln påverkar den beroende variabeln.  

 

I regression ett är sambandet mellan branschtillhörighet och mängd hållbarhetsredovisning 

positivt för branschen Basic Materials på 0,533. Detta värde är signifikant på enprocentsnivån. 

Testet finner även positiva men icke-signifikanta samband för Consumer Goods, Oil and Gas 

och Utilities, övriga samband är negativa och icke-signifikanta. Detta indikerar att 

branschindelning från tidigare forskning stämmer till viss del, men då våra resultat inte är 

signifikanta kan vi inte dra generella slutsatser kring detta. Utilities anses dock inte av tidigare 

forskning vara en bransch som har högre utsatthet för granskning, men då resultatet inte är 

signifikant går det inte att utläsa om detta kan vara ett motsägande resultat eller inte. Att det 

inte är signifikant beror troligen på att det inte finns tillräckligt många börsnoterade bolag på 

den svenska marknaden inom branschen.  

 

Den beroende variabeln mängd hållbarhetsredovisning och variabeln storlek har ett positivt 

samband 0,123. Detta innebär att större bolag redovisar mer hållbarhetsredovisning än mindre 

bolag. Resultatet ger stöd för hypotes två om att storlek påverkar mängd hållbarhetsredovisning 

positivt. Detta resultat är signifikant på enprocentsnivån. Sambandet med variabeln lönsamhet 

är knappt och positivt på 0,009. Att sambandet är positivt indikerar att ju högre lönsamhet ett 

bolag har desto mer hållbarhetsredovisning redovisas. Dock är resultatet icke-signifikant på 

femprocentsnivån och stöd kan därmed inte ges för hypotes tre.  

 



28 
 

I regression två har den beroende variabeln mängd hållbarhetsredovisning ett positivt samband 

med branschtillhörighet (högre risk för granskning) på 0,207 vilket innebär att bolag med en 

högre utsatthet för granskning (1) redovisar mer hållbarhetsredovisning än bolag som inte är 

förknippade med en högre utsatthet för granskning (0). Resultatet som redovisas är signifikant 

på enprocentsnivån och ger stöd för hypotes ett. För variabeln storlek är sambandet med mängd 

hållbarhetsredovisning positivt på 0,123 vilket även i detta fall innebär att stora bolag redovisar 

mer hållbarhetsredovisning än små bolag. Resultatet är signifikant på enprocentsnivån och ger 

stöd för hypotes två. Koefficienten för lönsamhet är positiv på 0,003 men icke-signifikant på 

femprocentsnivån. Resultatet kan därmed inte ge stöd för hypotes tre. 

 

 Förväntat samband Faktiskt samband 

Storlek Positiv (+) Positiv (+) ** 

Lönsamhet Positiv (+) - 

Branschtillhörighet Positiv (+) Positiv (+)** 

Basic Materials Positiv (+) Positiv (+)** 

Consumer Goods Positiv (+) - 

Consumer Services Negativ (-) - 

Financials Negativ (-) - 

Health Care Negativ (-) - 

Oil and Gas Positiv (+) - 

Technology Negativ (-) - 

Telecommunications Negativ (-) - 

Utilities Negativ (-) - 

   

Korrelation signifikant på 0.05 nivån = * 

Korrelation signifikant på 0.01 nivån = ** 

Saknar signifikant samband = - 

Tabell 11 - Sammanfattning av regressionsanalys 
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Diskussion 

Diskussion förs i denna del kring resultaten i undersökningen av variablerna från den 
multivariata regressionen och kopplingar till relevant forskning görs. 
 

Modellen i studien är tillämplig för förklaring av logaritmerad mängd hållbarhetsredovisning i 

svenska börsnoterade bolags årsredovisningar. Utifrån branschtillhörigheten framkommer det 

att större bolag och bolag som anses ha hög risk för granskning från allmänheten med högre 

sannolikhet har en mer omfattande hållbarhetsredovisning. 

 

Resultaten som framkommit i regression två för variabeln bransch stödjer hypotesen om att 

branschtillhörighet positivt påverkar mängd hållbarhetsredovisning. Med resultatet från 

regression ett kan vi stödja tidigare forskning som säger att Basic Materials är en bransch som 

redovisar mer hållbarhetsrelaterad information. Resultatet från regression två visar att branscher 

med högre miljöpåverkan redovisar mer hållbarhetsinformation i årsredovisningen än branscher 

förknippade med mindre miljöpåverkan. Regression två gav ett resultat med signifikans och 

ligger i linje med Sánchez m.fl. (2017), Cowen m.fl. (1987), Darrell och Schwartz (1997), 

Deegan och Gordon (1996) och Patten (1991). De menar att bolag i specifika branscher 

upplever en större press från samhället vilket resulterar i en högre grad av 

informationsredovisning för att bibehålla sin legitimitet. Om antagandet görs att bolags 

legitimitet är mer hotad i branscher med högre miljöpåverkan skulle vårt resultat även stödja 

Patten (2002) som menar att frivillig redovisning kan förklaras av det upplevda hotet mot 

bolagets legitimitet. Resultatet för branschtillhörighetens påverkan på mängd 

hållbarhetsredovisning kan genom resonemanget ovan förklaras av legitimitetsteorin. 

 

Det positiva sambandet för branschtillhörighet och mängd hållbarhetsredovisning skulle i linje 

med Broadbents m.fl. (2001) och Scotts (1995) prediktion kunna förklaras av att bolag inom 

samma branscher tenderar att efterlikna varandra och därmed redovisar på samma sätt. 

Branschspecifika normer som leder till att bolag redovisar på liknande sätt skulle därmed kunna 

förklaras av den institutionella teorin i enlighet med Tang och Luo (2016). Resultaten från 

regressionen där varje bransch redovisas var för sig gav icke-signifikanta resultat för vissa 

branscher. Detta innebär att vi inte med 95-procents säkerhet kan säga att de resultat vi fått 

gällande bransch var för sig gäller för hela populationen.  
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Riktningskoefficienten för storlek är positiv och signifikant vilket innebär att stöd ges för 

hypotesen om att storlek har ett positivt samband på mängd hållbarhetsredovisning. Resultaten 

stöds även av tidigare forskning som bl.a. förklarar att pressen större bolag får resulterar i en 

ökad grad av informationsutgivande. Detta för att minska informationsasymmetrin som uppstår 

i och med en mer spridd ägarstruktur, i enlighet med agent-principal teorin och Positive 

Accounting Theory. Vidare har tidigare studier av bl.a. Leftwich m.fl. (1981) och Meek m.fl. 

(1995) konstaterat att större bolag har högre agentkostnader än mindre bolag och redovisar 

därmed mer information för att minska dessa, vilket skulle kunna förklara det resultat som 

framkommer i regressionsanalysen. Resultatet kan även i linje med Delgado-Márquez m.fl. 

(2017), Brammer och Pavelin (2006), Meek m.fl. (1995), Roberts (1992) samt Watts och 

Zimmerman (1978) innebära att utifrån den högre risk för mediegranskning större bolag har 

resulterar det i en mer utbredd hållbarhetsredovisning. Detta för att öka sin legitimitet enligt 

Brammer och Pavelin (2006). Det kan även vara så att mindre bolag saknar de resurser och 

kunskap som krävs för att kunna hållbarhetsredovisa på ett effektivt och utbrett sätt. Vidare kan 

resultatet även förklaras av att mindre bolag förmedlar hållbarhetsredovisning via andra 

informationskanaler än årsredovisningen som Cowen m.fl. (1987) förklarar.  

 

Det resultat som uppkommit för variabeln lönsamhet är för båda regressionerna icke-signifikant 

på femprocentsnivån. Resultatet innebär att vi inte med 95-procents säkerhet kan säga att det 

resultat vi får för lönsamhet gäller för hela populationen. Vi kan därmed inte signifikant stödja 

tidigare forskning av bl.a. Watson m.fl. (2002) som menar att bolag som är mer lönsamma 

tenderar att signalera det genom att ge ut mer frivillig information. Vi kan inte heller signifikant 

stödja den forskning som bl.a. Abbott och Monsen (1979), Watson m.fl. (2002), Legendre och 

Coderre (2013), samt Watts och Zimmerman (1978) bedrivit där lönsamhet sammankopplas 

med en högre utsatthet för granskning och därmed skulle vara mer benägna att redovisa mer 

information för att på så sätt anses mer legitima av sin omgivning.  

 

Sverige verkar i en annan kontext bl.a. på grund av annorlunda kultur och ägarstruktur vilket 

eventuellt kan ha inverkan på mängd hållbarhetsredovisning företagen förmedlar. Resultaten i 

denna studie motsäger inte tidigare forskning som utförts på anglosaxiska länder där storlek, 

bransch och lönsamhet har inverkan på mängd hållbarhetsredovisning.  

 

Bolagen i undersökningen har alla använt ord från ordlistan vi använder oss av. Då ordlistan i 

studien används för att ge en indikation på hållbarhetsredovisning innebär det att resultatet är i 
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linje med KPMG:s undersökning, att majoriteten av svenska bolag hållbarhetsredovisar. En 

vidare tolkning av detta är då att svenska bolag anser att hållbarhetsredovisning är viktigt av 

olika anledningar. 

Slutsats 

Studien ämnar till att undersöka hur olika faktorer påverkar mängd hållbarhetsredovisning hos 

svenska börsnoterade bolag. Undersökningen fastställer att detta delvis kan förklaras utifrån ett 

multiteoretiskt perspektiv med både kontextuella och ekonomiska teorier men även av tidigare 

studier. Vårt resultat visar att samtliga bolag i studien hållbarhetsredovisar i någon grad. Vi har 

i denna studie fokuserat på de sociala och miljömässiga aspekterna av hållbarhetsredovisning 

och våra resultat speglar därmed dessa områden.  

 

Sambandet mellan den beroende variabeln logaritmerad mängd hållbarhetsredovisning och de 

oberoende variablerna branschtillhörighet och logaritmerad storlek mätt i omsättning kan i 

studien förklaras av agent-principal teorin, legitimitetsteorin, Positive Accounting Theory och 

institutionella teorin. Vi finner positiva samband mellan mängd hållbarhetsredovisning och de 

oberoende variablerna storlek och branschtillhörighet och undersökningen ger därmed stöd för 

hypotes ett och hypotes två. Sambandet mängd hållbarhetsredovisning och den oberoende 

variabeln logaritmerad lönsamhet mätt i avkastning på totala tillgångar var ej signifikant och 

kan därmed inte ge stöd för hypotes tre. 

 

Studiens bidrag och förslag till vidare forskning 

Denna studie på svenska börsnoterade bolag utgör ett empiriskt och teoretiskt bidrag till den 

existerande forskningen. Vi avser belysa området hållbarhetsredovisning och hoppas att studien 

kan bidra till förståelse för de redovisningsval bolag gör gällande hållbarhetsredovisning. 

Genom att visa på samband mellan bakomliggande faktorer och redovisning av frivillig 

information vill vi att intressenter lättare ska kunna säkerställa kvalitén på informationen 

bolagen förmedlar till sina intressenter för att därigenom ta mer informerade investeringsbeslut. 

 

Det resultat som framkommit är inte heltäckande och det finns andra faktorer som kan påverka 

mängd hållbarhetsredovisning. Vi uppmanar framtida studier att undersöka andra variabler som 

kan påverka detta, exempelvis graden av skuldsättning som Dhaliwals m.fl. (2011) studie visar 
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på. Vidare kan ett bolags exponering för granskning eventuellt mätas i medieexponering som 

Holt och Barkemeyer (2012) undersöker. Det kan även vara av betydelse att undersöka andra 

bolagsformer än aktiebolag såsom ideella organisationer eller handelsbolag. Även bolag som 

inte är börsnoterade kan vara aktuella att undersöka. 

 

I den indelning som används i studien för branscher förknippade med högre risk för granskning 

ingår inte Utilities. Resultatet indikerade på ett positivt samband med mängd 

hållbarhetsredovisning, dock ej signifikant. Utifrån detta kan eventuellt denna branschkategori 

tillhöra kategorin som är förknippad med högre utsatthet för granskning och den kan med fördel 

undersökas ytterligare.  

 

För att med säkerhet kunna uttala sig om sambanden kring variablerna föreslår vi en bredare 

undersökning av variablerna då dessa kan mätas på olika sätt (ex. Aupperle m.fl., 1985; Cowen 

m.fl., 1987; Meek m.fl., 1995; Patten, 1991). Det kan därmed eventuellt vara lämpligt att testa 

samma variabel utifrån olika nyckeltal och andra finansiella mått. Orden som valts ut för 

undersökningen ger inte en heltäckande bild av mängd hållbarhetsredovisning och det kan 

därmed vara av intresse att göra en undersökning där fler ord innefattas. Att mäta 

hållbarhetsredovisning genom att räkna sidor, ord samt väga in om bolaget upprättar en separat 

hållbarhetsredovisning kan även det vara av intresse för att få ett mer heltäckande underlag 

(Abbott och Monsen, 1979; Guthrie och Parker, 1990; Hackston och Milne, 1996).  

 

Undersökningsmetoden för denna studie visar endast vad som kan påverka mängd 

hållbarhetsredovisning och inte något om kvaliteten på den hållbarhetsredovisning bolagen 

publicerar. Därmed kan det vara av intresse att undersöka samband mellan kvaliteten på och 

mängden av hållbarhetsredovisningen i vidare forskning. Det kan också vara aktuellt att 

undersöka kvaliteten på de standarder som används och se hur dessa tillämpas då det idag är 

frivilligt vilken standard bolagen väljer att redovisa utefter (Hackston och Milne, 1996). 

 

Slutligen kan studien med fördel även utvecklas och genomföras över tid för att på så sätt 

undersöka förändring då Patten (2002) förklarar att mängd hållbarhetsrelaterad information kan 

variera över tid. Genom en undersökning över tid kan man säkerställa att det resultat som 

framkommit inte enbart är en tillfällighet. Detta blir framförallt viktigt då mycket sker inom 

området och att fenomenet hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete är under ständig 

utveckling.  
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