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Sammanfattning
Det har blivit allt vanligare att företagen redovisar om deras miljöpåverkan samt hur de
arbetar för att minska deras miljöpåverkan. Att företag frivilligt publicerar miljöredovisningar
har skapat en diskussion bland forskare, som försöker att besvara frågor som varför företag
frivilligt redovisar om deras miljöpåverkan samt hur olika företagsegenskaper påverkar
miljöredovisningen. Denna undersökning syftar till att testa om legitimitetsteorin kan förklara
sambandet mellan samhällets miljömedvetenhet och företagens miljöredovisning samt
undersöka hur egenskaperna storlek och branschtillhörighet påverkar detta samband.
Undersökningen bygger på miljöredovisningar hämtade från årsredovisningar och CSR
redovisningar för 144 börsnoterade svenska företag från åren 2005 och 2011. Antalet sidor
och innehållet i miljöredovisningarna analyserades med hjälp av en innehållsanalys.
Resultatet av denna undersökning tyder på att legitimitetsteorin kan förklara sambandet
mellan samhällets miljömedvetenhet och företagens miljöredovisning, samt att företagens
storlek och branschtillhörigheten tycks påverka sambandet. Företagens storlek och
branschtillhörighet tycks påverka både antalet sidor och innehållet i miljöredovisningen.
Nyckelord: CSR, Corporate Social Responsibility, Miljöredovisning, legitimitetsteorin,
företagsstorlek, branschtillhörighet
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Inledning

FN skriver i sin senaste GEO (Global Environment Outlook) rapport att världens resurser
håller på att ta slut och att både individer och företag bör ta samhällsansvar för att motverka
denna trend (FN rapport, 2012). Företagens del i samhällsansvaret benämns som ”Corporate
Social Responsibility” (CSR). En vanlig definition av CSR är att det är ett koncept där företag
frivilligt undersöker sociala och miljömässiga orosmoln i sin affärsverksamhet och i sin
interaktion med sina intressenter (Dahlsrund, 2008).
Det har blivit allt vanligare att företag använder sig av CSR redovisning (Deegan,
2002). Som ett exempel på detta så visar en rapport ifrån PwC (PricewaterhouseCoopers) att
det skett en märkbar ökning av CSR användandet mellan åren 2007 och 2008 (PwC rapport,
2008). Som en följd av den ökade användningen av CSR bland företag, har forskningen inom
ämnet ökat märkbart sedan mitten av 1990-talet (Deegan, 2002).
Innefattningen av CSR redovisningen har inom forskningen kategoriserats på olika sätt.
Kategoriseringen bygger bland annat på redovisning om anställda, miljöredovisning och
etikredovisning. Företagens och forskningens tyngdpunkt på respektive kategori har
förändrats över tid och rum. Denna förändring sker med påverkan av utvecklingen i politiska,
ekonomiska och sociala faktorer. Miljöredovisningen har fått allt mer uppmärksamhet på
senare tid både inom forskning och inom företagsrapporter. (Adams, Hill & Roberts, 1998)
En direkt internationell reglering finns inte när det gäller miljöredovisning, detta medför
att miljöredovisningen i princip är frivillig ifrån företagens sida (Nikolaeva & Bicho, 2011).
Företagen beslutar själva ifall de ska redovisa om miljö eller inte samt om vad de ska redovisa
om. I Sverige är miljöredovisningen frivillig, så länge som företaget inte är tillståndspliktiga
eller anmälningspliktig på grund av deras miljöfarliga verksamhet (SFS 1995:1554; SFS
1998:808) eller om företaget är statligt ägt (Regeringen, 2010). Detta gör att
miljöredovisningen är frivillig för huvuddelen av de privata företagen i Sverige. Frivilligheten
inom miljöredovisningen gör att samhället blir en påverkande faktor (Deegan, 2002;
O’Donavan, 2002).
Legitimitet är ett begrepp som förekommer inom CSR forskningen. Ur ett
legitimitetsperspektiv så bör företagen sträva efter en status där samhället, som de är
verksamma i, godkänner den verksamhet som företaget bedriver (Deegan, 2002). Det kan
liknas med ett ”socialt kontrakt” (Mathews, 1993). Samhällets värderingar förändras över tid
vilket gör att företag måste anpassa sig till förändringen i samhällets värderingar för att det
1
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”sociala kontraktet” ska behållas och därmed även legitimitetsstatusen (Brown & Deegan,
1998). Förändringar av miljömedvetenheten i samhället bör därför påverka hur och vad
företag redovisar i deras miljöredovisningar. Det samband som finns mellan företagens försök
att upprätthålla det ”sociala kontraktet” och förändringarna i samhällets värderingar förklaras i
tidigare studier genom legitimitetsteori (Deegan, Rankin och Tobin, 2002). Däremot så har
forskarna inom området inte varit helt eniga om sambandets existens. Guthrie och Parker
(1998) menar att de inte fanns tillräckliga bevis på att det är legitimitetsteorin som förklarar
sambandet. I kontrast till detta menar Deegan, Ranking & Tobin (2002), i deras studie av
samma företag som Guthrie och Parker (1998), att legitimitetsteorin kan förklara sambandet.
Tidigare forskning har även studerat hur kulturella faktorer kan påverka samhällets
miljömedvetenhet och därmed påverka företagens CSR redovisning på olika sätt mellan olika
länder (Adams et al., 1998). Men Adams et al. (1998) menar att i en värld som kännetecknas
av globalisering, där företag bedriver sin verksamhet över landsgränserna, blir de kulturella
faktorernas påverkan på CSR redovisningen mindre påtaglig. Detta kan göra att det blir mer
intressant att studera hur företagsegenskaper, så som storlek och branschtillhörighet, påverkar
miljöredovisningen. Det finns antydningar som visar att företagens storlek påverkar antalet
sidor i företagens CSR redovisningar (Trotman & Bradley, 1981) och miljöredovisningar
(Cowen, Ferreri & Parker, 1987). Även branschtillhörigheten tycks påverka antalet sidor
miljöredovisning (Cowen et al., 1987; Brown & Deegan, 1998).
Även om tidigare studier har undersökt sambandet mellan miljömedvetenheten i
samhället och företagens miljöredovisning så kan förändringen i miljömedvetenheten kräva
kontinuerliga

studier

av

sambandet.

Detta

för

att

studera

hur

förändringen

i

miljömedvetenheten påverkar sambandet.

1.1

Forskningsfråga

Hur har företagens storlek och branschtillhörighet påverkat trenden inom den frivilliga
miljöredovisningen, mellan åren 2005 och 2011?

1.2

Syfte

Undersökningen syftar till att förklara hur skillnader i företagens storlek och
branschtillhörighet påverkar sambandet mellan den frivilliga miljöredovisningen och
miljömedvetenheten i samhället. För att uppnå syftet ska vi försöka identifiera trenden i antal
2
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sidor och innehåll av företagens miljöredovisning samt förändringen av miljömedvetenheten i
samhället mellan åren 2005 och 2011.

1.3

Avgränsning

Vi kommer att undersöka börsnoterade företag på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, då
börsnoterade företag har krav på sig att publicera sina årsredovisningar offentligt. Vi
avgränsar oss till ”Large Cap” och ”Small Cap” företag, då storlekens betydelse bör synas vid
en jämförelse mellan dessa två. Miljöredovisningarna är hämtade ifrån företagens
årsredovisningar, CSR redovisningar eller miljörapporter beroende på vart de fanns
tillgängliga. Redovisningar från åren 2005 och 2011 kommer att användas i undersökningen.
Om företagen har brutet räkenskapsår kommer årsredovisningen för åren 2004/2005
respektive 2010/2011 att användas. Utöver detta exkluderades statliga företag från
undersökningen då det finns ett krav från regeringen att statligt ägda svenska företag ska följa
riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI) (Regeringen.se, 2010). GRI’s rinklinjer för
miljö anger vad företagen ska redovisa i sin miljöredovisning (Globalreporting.org, 2012).
Detta krav från regeringen gör att frivilligheten i miljöredovisningen försvinner.
Anledningen till valet av tidsperioden var att vi ville undersöka trenden på 2000-talet
och den senast publicerade miljöredovisningen blev då år 2011. Pilotundersökningen visade
att de svenska börsnoterade företagen inte alltid hade miljöredovisningar ifrån år 2000. För att
minska bortfallet i studien, valdes därför år 2005 som startår.
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Litteraturgenomgång

I det här avsnittet kommer litteratur att presenteras för att ge en förklaring till
legitimitetsteorins perspektiv på sambandet mellan miljöredovisning och samhällets
miljömedvetenhet. Därefter kommer tidigare forskning inom ämnet att presenteras.

2.1

Legitimitetsteorin

Legitimitetsteorin är en systemorienterad teori i den meningen att fokus ligger på
informationens och redovisningens roll i samspel mellan organisationer och samhället.
Legitimitetsteorin antyder att organisationer inte antas inneha en självklar rätt till samhällets
resurser eller att ens existera i samhället. (Deegan, 2002; O’Donavan, 2002) Organisationer
existerar till den grad där samhället anser att de är legitima och då får organisationen en
legitimitetsstatus och därigenom rätten att använda samhällets resurser (Deegan, 2002). Både
Gray, Kouhy och Lavers (1995a) och Deegan (2002) citerar en artikel publicerat av Lindholm
(1994, s.2) i deras beskrivning av begreppet legitimitet:
”…a condition or status which exists when an entity’s value system is congruent with the value
system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, actual or
potential, exists between the two value systems, there is a threat to the entity’s legitimacy”

Legitimitet är kopplat till det koncept som benämns som det ”sociala kontraktet”.
Konceptet innebär att företagens värderingar och normer ska stämma överens med normerna i
samhället. (Deegan, 2002) Mathews (1993) skriver att det ”sociala kontraktet” existerar
mellan företag och individer i samhället. Han menar att samhället förser företagen med
godkännande och befogenheten att äga och använda sig av samhällets resurser. Företagen
använder sig av samhällets resurser för produktion av produkter och tjänster vilket belastar
miljön genom utsläpp och avfall. Företagen har ingen naturlig rätt till samhällets resurser, och
för att godkänna deras existens bör samhället förvänta sig att nyttan överstiger kostnaderna för
samhället (Mathews, 1993). För att företagen ska fortsätta att existera i samhället så är de
förpliktigade att anpassa sig efter det ”sociala kontraktet” (O’Donavan, 2002).
När det uppstår en skillnad mellan företagets och samhällets normsystem uppstår det ett
hot emot företagens legitimitet (Gray et al., 1995a; Deegan, 2002). Detta hot benämns som ett
legitimitetsgap och kan bland annat ske när företaget förändrar hur de bedriver sin verksamhet
eller när samhällets normer skiftar (O’Donavan, 2002). I Figur 1 nedan representeras
4
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legitimitetsgapet av områdena Y och Z, där företagens normer och värderingen inte
överensstämmer med samhällets normer. Området markerat med X i Figur 1 representerar
överensstämmelse mellan företagens och samhällets normer. Företag strävar efter att vara
legitima, försöka säkerställa att område X är så stort som möjligt, genom att minska
legitimitetsgapet (O’Donavan, 2002). O’Donavan (2002) menar att företagets strävan efter att
åtgärda detta gap är en orsak till varför företag använder sig av CSR redovisning, då de vill
behålla sin legitimitet inför samhället. Samhällets normer är inte fasta utan förändras ofta över
tid och detta gör att företagen behöver vara lyhörda, annars kan det vara svårt att uppfatta dem
(Brown & Deegan, 1998). Om företagen misslyckas med att vara lyhörda och där igenom
förlorar sin legitimitet så kan samhället upphäva det ”sociala kontraktet”. Detta sker bland
annat genom att samhället minskar eller eliminerar efterfrågan på företagens produkter
(Brown & Deegan, 1998).

PROBLEM/HÄNDELSE

Företagens
Företagens
handlingar
handlingar och
och
verksamhet
verksamhet

Samhällets förväntningar
och perception av ett
företags verksamhet

Figur 1 - Illustration av legitimitetsgap. Översättning av ”Issue/events and corporate legitimacy”, O’Donavan
(2002, s.357)

Lindbloms (1994) citat ovan anger att legitimitet kan ses både som ett tillstånd och
status. Brown och Deegan (1998) och Gray et al. (1995a) anger fyra strategier som en
organisation kan utgå ifrån för att uppnå eller behålla legitimiteten. Första strategin går ut på
att organisationen informerar samhället om förändringar i organisationens handlingar och
verksamhet. Andra strategin menar att organisationen kan eftersträva att förändra samhällets
uppfattning om organisationen, utan att förändra sitt verkliga beteende. Tredje strategin är att
organisationen manipulerar samhällets uppfattning genom att avleda uppmärksamheten från
5
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en fråga till en annan. Fjärde och sista strategin innebär att organisationen kan eftersträva att
förändra externa förväntningar på dess prestation.
Processen för att uppnå eller behålla legitimitet kan relateras till redovisningen. Då ett
av redovisningens syften är att legitimera företagens existens (Brown och Deegan, 1998).
Cowen et al. (1987) skriver att det är möjligt att CSR redovisningen skapats för att förändra
samhällets syn på att företagens verksamhet strider mot samhällets värderingar. CSR
redovisningen kan därför ses som ett frivilligt kommunikationsverktyg och är en
ledningsstrategi som uppkommit genom en väl genomarbetad beslutsprocess från företagens
sida (Deegan, 2002).

2.2

Tidigare forskning

Det finns ett flertal studier sedan tidigare som koncentrerat sig på att testa legitimitetsteorin i
praktiken genom empiriska studier. Av dessa tycks Guthrie och Parker (1989), Deegan och
Gordon (1996), Deegan och Rankin (1996), Brown och Deegan (1998) samt Deegan et al.
(2003) blivit mest frekvent citerade i senare forskning.
Guthrie och Parker (1989) har gjort en longitudinell studie av ett dominerande företag
inom den australiska gruv- och tillverkningsindustrin samt jämfört sina resultat med Hogners
studie ifrån 1982 på amerikanska företaget US Steel. De har undersökt sambandet mellan
CSR redovisning inom flera kategorier; bland annat miljöpåverkan och mänskliga resurser,
och media publiceringar (samhällets normer) i ett försök att undersöka ifall legitimitetsteorin
kan förklara CSR redovisningen. Författarna har misslyckats att bekräfta att legitimitetsteorin
kan förklara sambandet mellan CSR redovisningen och samhällets normer. Redovisning om
miljöpåverkan var enbart marginellt förklarad av teorin menar författarna, de andra
områdena uppvisade inte heller några tydliga samband och området mänskliga resurser visade
på motsägande tendenser.
I en annan studie försökte Deegan et al. (2002) att utveckla Guthrie och Parkers (1989)
studie genom att studera samma företag och därigenom undersöka sambandet mellan CSR
redovisningen och legitimitetsteorin. Det som skiljer sig åt i de två studierna är tidsperioden
för undersökningen och metoden för att värdera samhällets medvetenhet. Deegan et al. (2002)
kom i sin studie fram till att det fanns ett samband mellan CSR redovisningen och vad media
uppmärksammar (samhällets medvetenhet). Studien bekräftade således att legitimitetsteorin
kan förklara sambandet mellan CSR redovisningen och samhällets normer.
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En annan studie som tycker sig hitta ett samband mellan CSR redovisningen och
samhällets normer och värderingar är Deegan och Gordon (1996). Deras studie kom fram till
att hur och vad företag redovisar är förknippat med oron hos miljöorganisationer i relation till
företagets miljömässiga prestation inom en viss industri. Författarna betonar att företagens
CSR redovisningar både påverkar och påverkas av förändringar i samhällets preferenser. De
menar att den stigande trenden, att redovisa mer angående miljöpåverkan, kan förklaras av att
företagen vill undvika kritiken som kan riktas mot dem av olika miljöorganisationer. Då dessa
grupper i framtiden kan publicera negativ information om företaget som i sin tur skadar
företagets legitimitet. De menar även att miljöorganisationerna kan sätta press på
standardsättare eller regeringen genom att implementera en ny reglering som tvingar företaget
att genomföra kostsamma förändringar i verksamheten.
Deegan och Rankin (1996) gjorde en studie bland 20 australiska företag för att
undersöka ifall de redovisade om sin miljöpåverkan på ett objektivt sätt, det vill säga att inte
enbart redovisa om sådant som gynnar företaget. De använde sig av årsredovisningar från
1990 till 1993, där företagen som de undersökte har dåligt rykte och antas därmed ha negativ
information att presentera. Resultatet av deras studie blev att australiska företag endast
redovisade om miljö ifall det gynnade företaget, även om det fanns negativ information att
redovisa. De menar även att det skett en signifikant ökning av manipulerade
miljöredovisningar och att det skett som en del i arbetet för att uppnå legitimitet.
I en studie av Cambell (2003) undersöktes miljöredovisningar publicerade av tio
företag, från Storbritannien, mellan åren 1974 och 2000. Han har jämfört branscher som är
miljökänsliga med mindre miljökänsliga branscher för att undersöka branschtillhörighetens
påverkan på miljöredovisningen. I slutsatsen skriver han att legitimitetsteorin kan förklara
sambandet

mellan

miljöredovisningen

och

miljömedvetenheten

i

samhället,

med

begränsningar till visa situationer, bland annat skillnader beroende på branschtillhörighet.
2.2.1

Påverkan av företagens storlek och branschtillhörighet

En tidigare studie av Adams et al. (1998) ger antydan om att företagets storlek och
branschtillhörighet påverkar antalet sidor information som företagen redovisar i de olika
delarna av CSR redovisningen. De visade på att företag med störst omsättning redovisade
flest antal sidor information om deras sociala ansvarstagande jämfört med företag med mindre
omsättning. En annan förklaring som författarna redovisar är att stora företag är större aktörer
på marknaden och använder sig mer utav samhällets resurser, vilket leder till större
uppmärksamhet ifrån samhället. Vidare skriver författarna att branschtillhörigheten påverkar
7
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antalet sidor information som redovisas i respektive kategori inom CSR redovisningen.
Exempelvis tycktes företag som verkade inom råmaterial branschen redovisa mest om deras
miljöpåverkan. Företagen som verkade inom produktions- och tillverkningsbranschen
redovisade näst mest om deras miljöpåverkande i jämförelse med företag som verkade inom
råmaterial.

Medan

företag

som

verkade

inom

tjänst-,

återförsäljnings-

och

livsmedelsbranschen redovisade minst om deras miljöpåverkan. Studien visade ytterligare att
branschtillhörighetens påverkan var starkast när det gäller miljöredovisningen (Adams et al.,
1998).
Trotman och Bradley (1981) försökte förklara varför australiska företag publicerar CSR
information och undersöker fyra variabler: storlek, systematisk risk, sociala begränsningar
och ledningens beslutshorisont. De anser att de hittade ett positivt samband mellan storlek och
totala antalet sidor CSR redovisning hos australiska företag. Författarna ser även här att
företag med större omsättning redovisade mer än företag med mindre omsättning. De
undersökte inte miljöredovisningen specifikt utan undersökte total CSR redovisning. En
liknande studie, som även kategoriserade innehållet i CSR redovisningarna, har gjorts av
Cowen et al. (1987). Deras studie är baserad på amerikanska företag. De undersökte
sambandet mellan olika företagskännetecken, så som storlek och branschtillhörighet, med vad
som skrivs i CSR redovisningen. De anser sig hitta bevis på att företagens storlek har en
signifikant påverkan på vad företagen redovisade om miljöpåverkan. Vidare hittade de även
antydan på att företag inom Konsumentbranschen eller Industribranschen, som har hög
miljöpåverkan, tycks påverka antalet sidor miljöredovisning.
Brown och Deegan (1998) har gjort en liknande studie om legitimitetsteorin baserad på
australiska företag, med fokus på sambandet mellan publiceringar i media och storleken på de
miljömässiga aspekterna i de undersökta årsredovisningarna, från ett urval av företag ifrån
olika branscher. Författarna har studerat årsredovisningar från 1981 till 1994 och fokuserar på
företagsegenskapen branschtillhörighet. Författarna menar att deras resultat indikerar på att
det finns ett samband mellan negativ publicitet i media och storleken på miljöredovisningen
inom de branscher som undersökts. Sambandet var starkt inom sex av de nio undersökta
branscherna; Kemikalier, Skog och skogsprodukter, Guld, Jordbruk, Uran samt andra
metaller. Medan sambandet var svagare för branscherna Olja och gas, Sandbrytning samt
Fasta bränslen (till exempel stenkol). Vilket de anser tyda på att legitimitetsteorin delvis kan
förklara miljöredovisningens användning (Brown & Deegan, 1998).
Verksamheter som bedrivs inom vissa branscher påverkar miljö mer än andra, detta gör
att de får mer uppmärksamhet från samhället (Deegan & Gordon, 1996; Wilmshurts & Frost,
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2000). Detta benämns som ”känsliga” respektive ”okänsliga” branscher av Wilmshurst och
Frost (2000). De menar att företag som är ”känsliga” tenderar att redovisa mer om sin
miljöpåverkan än ”okänsliga” branscher. Författarna definierar bland annat Gruvdrift och
råvaror, Olja och gas, Tillverkning, Konstruktion samt Mat och hushåll som ”känsliga”
branscher.
En tidigare studie av Hussey, Kirsop och Meissen (2001), som undersökte
hållbarhetsutveckling inom olika branscher,

visade att företag verksamma inom

Konsumtionsbranschen tenderar att, i deras miljöredovisning, redovisa information som ger
konsumenterna och de olika intressenterna svar på tre frågor: Vad är det som krävs ur ett
miljömässigt perspektiv att producera och leverera produkterna? Hur användandet av
produkterna påverkar miljön? Hur påverkas miljön av att göra sig av med produkten? Vilket
innebär att företag inom branschen lägger fokus på hur miljön påverkas när det gäller olika
aspekter som är kopplat till deras produkter. Däremot så har företag som är verksamma inom
råvarubranschen tenderat att fokusera på aspekter som minskning av utsläpp, åtgärder för att
spara energi och användandet av förnyelsebar energi. (Hussey et al., 2001)
Tidigare forskning som presenterats har främst fokuserat på australiska företag
(Trotman & Bradley, 1981; Guthire & Parker, 1989; Deegan & Gordon, 1996; Deegan &
Ranking, 1996; Deegan & Brown, 1998; Wilmshurts & Frost, 2000; Deegan, Rankin &
Tobin, 2002). Det finns inte omfattande forskning inom området miljöredovisning i Sverige,
men däremot finns det tidigare studentuppsatser inom ämnet.
Axelsson och Eriksson (2011) har i sin uppsats undersökt ifall företag anpassar sin
miljöredovisning efter förväntningar som kommer från utomstående parter för att upprätthålla
det sociala kontraktet i enlighet med legitimitetsteorin och intressentteorin. För att komma
fram till detta så har de analyserat årsredovisningar och jämfört dem för att se huruvida
företags egenskaper som storlek, bransch och hemland påverkar omfattningen av
miljöredovisning. Resultatet av deras undersökning visar på att stora företag redovisar mer än
små företag. Undersökningen visade också att företag inom de miljökänsliga branscherna
(Industribranschen) redovisade mer än

företag inom

icke miljökänsliga branscher

(Finansbranschen).
Möller, Sjöholm och Öster (2005) har studerat vad företag på Stockholmsbörsen skriver
i sina CSR redovisningar. Resultaten av studien visade bland annat att skillnaderna mellan
branscherna är störst inom miljöredovisning. De menar att branschtillhörigheten påverkar hur
mycket företag skriver om miljö i deras CSR redovisning där det var märkbart att företag
inom Råvarubranschen skriver mest om miljön. Företag inom industri branschen fick lite
9

UPPSALA UNIVERSITET

KANDIDATUPPSATS HT 2012

lägre genomsnitt när det gäller hur mycket de skriver om miljön i jämförelse med andra CSR
aspekter. Sist i listan kom branscher som IT, Tjänst och Finans där detta förklarades med att
dessa företag har minimala påverkan på miljön. Liknande resonemang förs av Löfgren och
Westman

(2010)

i

deras

undersökning

av

15

svenska

företags

miljö-

och

hållbarhetsredovisning mellan åren 2000 och 2008. De menar att företag som redovisar om
flest miljöaspekter är stora företag samt företag vars verksamhet har stor miljöpåverkan.
2.2.2

Ledande och eftersläpande branscher

Herremans, Herschovis och Bertels (2008) har studerat orsaken till varför vissa företag inom
den kanadensiska oljeindustrin uppvisade en motvilja till förändring. De beskriver att en
splittring uppkom mellan företagen när det kom till att agera när branschen legitimitet
ifrågasattes. Den ena gruppen ignorerande oron och gjorde motstånd mot förändring (i.e.,
eftersläpande branscher) medan den andra gruppen agerade för att försäkra fortsatt legitimitet
(i.e., ledande branscher). Inom dessa grupper fanns det både stora och små företag.
KPMG publicerar årligen en rapport om trenden inom CSR redovisningen ur ett
internationellt perspektiv (KPMG, 2011). Rapporten för 2011 innefattar 3400 internationella
företag från 34 länder och 250 stycken av de största globala företagen. KPMG (2011) jämför
skillnaden mellan företag i olika länder i termer av kvalitén och professionalitet på sättet som
företagen redovisar om CSR. Där de definierar bland annat svenska och australiska företag
som ledande inom området CSR redovisning. En annan jämförelse som de gör är att jämföra
branscher på liknande vis som jämförelsen mellan länder. De gör detta för att dela in
branscherna i kategorierna ”leading the pack” och ”starting behind”. ”Leading the pack”
innebär att branschen fått högsta betyg i termer av professionalism av deras interna och
externa ansvarsskyldighet samt kvalitén på deras information. De har implementerat
informationssystem för att garantera korrekt information och använder standarder för CSR
redovisning för att ge trovärdighet. Branscher som KPMG benämner som ”leading the pack”
är bland annat Gruvdrift, Skog, Pappersmassa och papper, Olja och gas, Bilindustrin,
Kemikalie och Syntetiska material, Statliga bolag samt Elektronik och datorer. Företag i
”starting behind” kategorin har uppnått begränsad dragkraft än så länge för antingen
implementering eller kommunicering om deras CSR insatser och prestation. De har oftast inte
implementerat informationssystem för reliabilitet eller trovärdighet. Branscher som KPMG
benämner som ”starting behind” är Metal, Teknik, Food, Detaljhandel, Transport,
Konstruktions- & byggnadsmaterial samt Andra tjänster. (KPMG, 2011)
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Sammanfattning av litteraturgenomgången

Sammanfattningsvis anger legitimitetsteorin att företaget och samhället som de är verksamma
i har upprättat ett ”socialt kontrakt”. Företagen bör därför legitimera sig i enlighet med
samhällets miljömedvetenhet för att undvika ett legitimitetsgap, en skillnad mellan företagets
normer och samhällets normer, där företagets existens i samhället kan hotas. Processen för att
uppnå eller behålla legitimitet kan bland annat ske genom fyra strategier. Företaget kan
legitimera den del i verksamheten som är i fokus för samhället, företaget kan försöka förändra
samhällets uppfattning eller förväntan på företaget samt manipulera samhället genom att
försöka avleda uppmärksamheten från en aspekt till en annan.
Tidigare forskning har visat olika resultat i deras studier om sambandet mellan
legitimitetsteorin och CSR redovisningen. Forskningen tycks dock bevisa att företagens
miljöredovisning påverkas av företagens storlek (Trotman & Bradley, 1981; Cowen et al.,
1987; Adams et al., 1998) och branschtillhörighet (Cowen et al., 1987; Brown & Deegan,
1998; Adams et al., 1998). Stora företag tenderar att redovisa mer då de på grund av sin
storlek erhåller mer uppmärksamhet från samhället, detta medför att de behöver legitimera sin
verksamhet i större utsträckning än de mindre företagen. Enligt Wilmshurts och Frost (2000)
är vissa branscher känsliga för samhällets värderingar medan andra är mindre känsliga. Det
kan bero på branschens verksamhets påverkan på miljön (Deegan & Gordon, 1996).
Enligt KPMG finns det vissa branscher som är ledande inom CSR redovisningen medan
andra tycks visa en mer eftersläpande effekt. Herremans et al. (2008) menar att det finns
”ledare” och ”eftersläpare” inom varje bransch, oberoende av storlek.
Som presenterats ovan har begränsad forskning utförts bland svenska företag, vilket
motiverar valet att studera svenska företag. Detta för att undersöka ifall det finns ett samband
mellan miljöredovisningen och samhällets miljömedvetenhet i Sverige. Tidigare forskning har
även fokuserat på antalet sidor i den frivilliga CSR- eller miljöredovisningen, vilket gör det
intressant att också undersöka innehållet i företagens miljöredovisning. Tillvägagångssättet
för att uppnå detta kommer presenteras nedan.
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Tillvägagångssätt

I detta avsnitt presenteras hur undersökningen kommer att genomföras för att uppnå
undersökningens syfte och frågeställning. Avsnittet inleder med att beskriva undersökningens
urval och metod för datainsamling. Därefter presenteras miljöaspekterna för att analysera
miljöredovisningens innehåll samt metod för att mäta miljömedvetenheten i samhället.

3.1

Urval

Saunders, Lewis & Thornhill (2012, s.259) beskriver urvalet som en del av en hel population
man ämnar undersöka. Populationen för vår underökning var samtliga börsnoterade företag på
Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Urvalet för undersökningen är ”Large Cap” och ”Small
Cap” företag, då det kan antas att skillnader beroende på företagens storlek bör ses i en
jämförelse mellan stora och små företag. Denna typ av urval benämns av Saunders et al.
(2012, s.287) för ett ”ändamålsenligt” urval, där författaren använder sitt omdöme för att
bestämma det urval som kan besvara forskningsfrågan bäst. Fördelen med denna typ av urval
är att författaren kan välja det mest informativa urvalet, medan nackdelen är att urvalet inte är
statistiskt representativt för hela populationen (Saunders et al., 2012, s.287). Därför användes
ingen statistisk metod för att analysera resultatet. Valet av ”Large Cap” och ”Small Cap” är
intressant att undersöka då författare menar att företagens storlek påverkar CSR redovisningen
(Trotman & Bradley, 1981 och Adams et al., 1998). Påverkan sker framför allt på grund av att
stora företag lätt hamnar i fokus för samhället och kan därför behöva legitimera verksamheten
i större grad än små företag (Trotman & Bradley, 1981; Adams et al., 1998). Det är även
möjligt att företagstillväxten har påverkat antalet sidor miljöredovisning, då företag inom
”Large Cap” och ”Small Cap” när urvalet utfördes kanske inte kategoriserades som ”Large
Cap” respektive ”Small Cap” år 2005.
Branschindelningen av företagen gjordes utifrån den indelning som Nasdaq OMX
Nordic (nasdaqomxnordic.com) och Dagens Industri (di.se) gjort på deras respektive
hemsidor. Båda hemsidorna använder sig av identisk branschindelning av företagen på
Nasdaq OMQ Nordic Stockholm. Det är komplicerat att kategorisera företag efter
branschtillhörighet då företag kan erbjuda både produkter och tjänster samt att dessa kan vara
inom olika varukategorier, därför valde vi att använda oss av deras indelning av företag (se
Tabell 1). Det är möjligt att branschindelningen av företag har påverkat resultatet av studien
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då forskning visat att branscher med stor miljöpåverkan tycks redovisa mer om miljö i sin
CSR redovisning (Cowen et al., 1987).
3.1.1

Undersökningens omfattning och bortfall

Undersökningen innefattade 174 företag totalt, där företagen dels är indelade efter storlek och
dels branschtillhörighet. Indelningen efter storlek och branschtillhörighet presenteras i Tabell
1 nedan. Bortfallet i undersökningen var totalt 30 företag. Två företag var statligt ägda och 28
företag avgränsades bort på grund av att de inte hade någon publicerad redovisning för år
2005. Undersökningen innefattade således 144 företag efter avgränsningen.
Tabell 1 – Antal företag indelat efter storlek och branschtillhörighet

Storlek

Bransch

Large Cap

Small Cap

Totalt

Material

5

3

8

Konsumtionsvaror

6

6

12

Olja och gas

2

1

3

Konsumtionstjänster

4

5

9

Industri

15

31

46

Hälsovård

4

14

18

Teknik

2

21

23

Telekom

2

2

4

Finans

15

6

21

Totalt

55

89

144

Källa: Skapad utifrån Nasdaq OMX Nordic och Dagens Industris branschindelning, 2012-11-01

3.2

Innehållsanalys

Användandet av innehållsanalys är utbrett inom CSR forskningen även om metoden inte är
speciellt vanlig inom sedvanlig redovisningsforskning (Gray et al., 1995). Innehållsanalys
definieras av Abbot och Monsen (1979, s.504) som ”en teknik för att samla in data som består
av att kodifiera kvalitativ information i anekdotisk och litterär form till kategorier för att
erhålla kvalitativa mått av varierad komplexitet”.
Detta görs för att undersöka mönster i framställning och redovisning av information
(Guthrie & Abeysejera, 2006). Guthrie och Abeysejera (2006) menar att innehållsanalysens
begränsningar är att den fångar kvantitativa egenskaper av informationen, som frekvens och
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antalet sidor redovisning, och inte kvalitativa egenskaper i informationen. Vidare menar de
även att innehållsanalysen är subjektiv då den fångar beskrivningar som en representation av
CSR. Ett alternativ till innehållsanalys är att kontakta varje företag och intervjua personerna
bakom CSR redovisningen för att få insyn i varför och hur företagen redovisade angående sin
miljöpåverkan. Hultén, Hultman och Eriksson (2007, s.76) skriver att intervjuer är
tidskrävande, vilket antagligen skulle gjort att en stor mängd företag inte kunnat undersökas.
Vi använde oss således av en kvantitativ innehållsanalys för att analysera vad företagen
redovisade om sin miljöredovisning i deras årsredovisning och CSR redovisning för åren
2005 och 2011. Valet att analysera årsredovisningar grundar sig på att majoriteten av
forskningen inom CSR har använt sig av årsredovisningar som dokument att utföra
innehållsanalysen på (Unerman, 2000; Gray et al., 1995b). Detta kan bero på att det är
lagstadgat att företag ska publicera årsredovisningar regelbundet, vilket gör att de är lättare att
ta del av (Unerman, 2000). Årsredovisningen representerar också det viktigaste dokumentet
för organisationer att skapa sin sociala bild (Gray et al., 1995b). En annan anledning är
trovärdigheten till informationen som redovisas i årsredovisningar och att årsredovisningar
ofta är enda informationskällan för till exempel miljöinformation (Unerman, 2000). Unerman
(2000) menar att det riktats kritik emot att använda årsredovisningar som dokument för
analysen av företagens sociala och miljömässiga påverkan. Han skriver att det kan ge en
ofullständig bild av verkligheten om enbart årsredovisningen analyseras, då företag använder
sig av andra verktyg för att skapa sin sociala profil som till exempel hemsidor och broschyrer.
Hultén et al. (2007, s.84-90) skriver att ett problem med årsredovisningar är att de är skrivna
av företaget själva och därför finns orsak att de kan innehålla subjektiv information.
Emellertid är det så att årsredovisningar som en sekundär data källa ger tillgång till en större
mängd data där det är möjligt att samla information om flera företag med minsta resurser
(Saunders et al., 2012, s.317). I de fall då ett företag publicerade separat CSR redovisning så
innehöll årsredovisningen inget avsnitt om miljö. Detta gjorde att vi använde oss av
årsredovisningar eller CSR redovisningar beroende på vart avsnittet om miljö fanns
redovisad. Analysen fokuserade således på den del av företagens årsredovisningar eller
separata CSR redovisningar där de skriver om miljö. Vi noterade antalet sidor information
som tillägnades miljö för respektive år för att kunna identifiera trenden i antalet sidor med
miljöredovisning.
För

att

fördjupa

vår

undersökning analyserade

vi

innehållet

i

företagens

miljöredovisning genom att analyser vilka miljöaspekter företag väljer att redovisa om. Detta
för att identifiera trenden av vad företagen skriver om (innehållet) i sin miljöredovisning, och
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inte enbart antalet sidor miljöredovisning. Tidigare forskning har främst fokuserat på antalet
sidor miljöredovisning (se till exempel Brown & Deegan, 1998, Wilmshurst & Frost, 2000
samt O’Donavan, 2002). Vi fokuserade enbart på delar av företagens CSR redovisning eller
årsredovisning som är kopplad till miljö eller miljöpåverkan som till exempel avsnitt som
beskriver företagens miljöpåverkan av produkter och tjänster eller resursanvändning. Därför
är det möjligt att vi missade relevant information om miljöpåverkan i andra delar av
redovisningarna. Det är möjligt att vissa företag skriver löpande om miljöpåverkan i andra
delar av sina redovisningar som bland annat VD:n har ordet.
3.2.1

Analysenheter

Det finns flera metoder för att värdera informationen ifrån en innehållsanalys, det går bland
annat att analysera antalet sidor, antalet meningar eller antalet ord (Gray et al., 1995b). Att
använda antalet sidor som en analysenhet föredras då det återspeglar mängden av total plats
som ges till varje aspekt och vikten av aspekten (Gray et al., 1995b). Att använda antal sidor
är även en lättare och mer tillförlitlig enhet att mäta för hand (Guthrie & Parker, 1989). Den
värderingsmetod som vi använde oss av för att värdera antalet sidor i respektive
miljöredovisning och sidor skrivet om respektive aspekt grundar sig i metoden som Guthrie
och Parker (1989) presenterat. Denna metod syftar till att beräkna mängden text som vardera
aspekt får i redovisningen, exklusive bilder, diagram, etc. Att exkludera bilder och diagram
ger kanske inte en korrekt bild av verkligheten, men de flesta forskare inom området har trotts
detta exkluderat bilder och diagram (Unerman, 2000). Unerman (2000) skriver att bilder kan
vara bättre på att förmedla till exempel företagets produktion än vad som är skrivet i text.
Mängden text bestämdes genom att dela in varje sida i fjärdedelar, det vill säga 0.25,
0.50, 0.75 och 1.00, där mängden text avrundades uppåt till nästa hela fjärdedel. Till exempel
avrundades ett sidantal mellan 0.01 och 0.25 till 0.25. Guthrie & Parker (1989) anger att
metoden inte är gjord för att ge exakt antal sidor redovisad CSR information utan för att ge
indikationer på trender inom CSR redovisning. Utöver detta så skriver Deegan et al. (2002) att
de olika metoderna för att värdera text tycks vara korrelerade och att resultatet inte borde
påverkas nämnvärt av valet av värderingsmetod. Därför tycks inte vårt val av
värderingsmetod påverka resultatet av vår undersökning. Antalet sidor användes sedan för att
beräkna andelen utrymme respektive aspekt fick i företagens miljöredovisning för år 2005
respektive 2011. Unerman (2000) benämner det som “procent av sida” och han redovisar
genom en tabell att denna metod är vanligt förekommande i forskning inom CSR (se till
exempel Adams et al., 1998, Gray et al., 1995a samt Guthrie & Parker, 1989). Andelen
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utrymme gjorde att vi kunde jämföra miljöredovisningarna oberoende av hur mycket utrymme
den fått totalt sett i företagens årsredovisning eller CSR redovisningen. Antalet sidor
miljöredovisning valdes att presenteras i absoluta tal istället för andelar av årsredovisning.
Detta på grund av att företagens miljöredovisning placerades antingen i årsredovisningen eller
i separat miljö- och CSR redovisningen och det hade därför krävts att analysera totalt antal
sidor redovisning (årsredovisning och CSR redovisning) för att erhålla ett korrekt resultat.
Texten från respektive miljöredovisning kopierades till ett Microsoft Office Word 2007
dokument för att exkludera diagram och bilder. Vi använde typsnittet Times New Roman, 12
punkter samt 1,5 radavstånd för att vi skulle få en gemensam standard för analysen av
miljöredovisningarna vilket förenklade indelningen av text för respektive aspekt. Värdena för
de olika aspekterna sammanställdes sedan i Microsoft Office Excel 2007. Vidare beräknades
medelvärde för förändringen i antal sidor samt andel av utrymme för varje aspekt åren 2005
och 2011.
3.2.2

Beräkning av medelvärde

Medelvärdet valdes för att kunna jämföra inom kategorierna företagsstorlek och
branschtillhörighet. Nackdelen med att använda medelvärdet som jämförelsemått är att
resultatet påverkas starkt av extremvärden, medan ett mått som median inte påverkas i samma
utsträckning. Dock ger medelvärdet bättre analytiska egenskaper än median, då median enbart
ger värdet på mitten observationen och kan inte säga något om resten av populationen. (SCB,
1992) Vi har försökt komma runt problemet med extremvärden genom att använda en större
mängd observationer. Beräkning av medelvärdet gjordes genom att addera förändringen av
antalet sidor i miljöredovisningen samt förändringen av andelen utrymme som varje aspekt
fick i företagens miljöredovisning. Medelvärde beräknades för samtliga företag och för
kategorierna ”Small Cap” och ”Large Cap” samt för branscherna.

3.3

Miljöaspekterna

För att göra analysen av innehållet i miljöredovisningarna använde vi oss av riktlinjer om
miljöindikatorer för CSR redovisningen som publicerats av GRI. GRI är en icke vinstdrivande
organisation som jobbar för en hållbar världsekonomi genom att ge ut riktlinjer för CSR
redovisning. Deras riktlinjer publicerades för första gången år 2000 och deras senaste
uppdatering av riktlinjerna publicerades år 2006. GRI’s riktlinjer behandlar inte bara
”miljöpåverkan” utan även bland annat ”ekonomisk påverkan” och ”mänskliga rättigheter”.
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(Globalreporting.org, 2012) GRI’s riktlinjer valdes för att tidigare forskning har benämnt
GRI’s riktlinjer som ett omfattande ramverk (Hussey et al., 2001), ett utvecklat mätinstrument
för miljöredovisning (Zeng, 2010) samt att GRI har använts i tidigare forskning (Kolk, 2003;
Hedberg & Malmborg, 2003). Kritik gentemot användandet av GRI’s riktlinjer är att det på
senare tid verkat vara så att riktlinjerna blivit en standard eller ett krav från samhället
(Hedberg & Malmborg, 2003). Det har gjort att företag redovisar om bland annat miljö med
GRI som mall och då förekom de flesta av våra aspekter i årsredovisningarna 2011.
Emellertid ska vi undersöka trenden inom miljöredovisning och trenden tycks vara så att GRI
används mer och mer.
Vi använde oss av GRI’s indikatorsprotokoll om miljöpåverkan och använde deras
indikatorer som en mall för vår innehållsanalys och inte i sin helhet. Emellertid presenterar
GRI’s riktlinjer övergripande aspekter för miljöpåverkan och indikatorer för respektive
aspekt, vilket förenklar innehållsanalysen. Eftersom många miljöredovisningar skulle
analyseras så krävdes det att det fanns tydliga och enkla riktlinjer för analysen. De olika
aspekter som beskrivs av GRI’s indikatorsprotokoll är; material, energi, vatten, biologisk
mångfald, utsläpp till luft och vatten samt avfall, produkter och tjänster, efterlevnad och
slutligen transport (GRI, 2006). Dessa aspekter tycks därför vara relevanta att undersöka i vår
undersökning. För varje aspekt anges en eller flera indikatorer vilket underlättade
innehållsanalysen och indikatorerna var även en hjälp för att kategorisera det som företagen
publicerar inom de olika aspekterna (se Tabell 2 nedan). GRI’s riktlinjer hjälper företag att
veta vad och hur de ska redovisa om deras miljöpåverkan och vi använde dessa riktlinjer i en
bredare aspekt för att kunna tolka texten ur ett analytiskt perspektiv. Vår analys kan därför
innehålla skillnader som beror på att vår tolkning av GRI’s riktlinjer inte stämde överens helt
och hållet med hur riktlinjerna presenterades i indikatorsprotokollet. Hultén et al. (2007, s.86)
skriver att det kan uppstå problem vid jämförelse av olika källor (årsredovisningar) med
varandra på grund av definitionsproblemet, vilket betyder att olika företag kanske benämner
de olika aspekterna inom miljöredovisningen på olika vis. Vi försökte komma runt problemet
genom att identifiera sammanhanget i texten, istället för att söka på nyckelord i företagens
miljöredovisning. Vidare behövdes samhällets miljömedvetenhet identifieras samt undersöka
hur den har förändrats mellan år 2005 och 2011 för att kunna analysera hur samhällets
miljömedvetenhet påverkar miljöredovisningen.
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Tabell 2 – Miljöaspekter med förklaring/indikator

Miljöaspekter

Material

Förklaring/indikator


Materialanvändning



Återvinning av material



Åtgärder för att minska materialanvändningen och öka
återvinningen

Energi

Vatten

Biologisk mångfald



Energianvändningen



Åtgärder för att spara energi



Vattenförbrukning för respektive vattenkälla



Åtgärder för att minska vattenförbrukningen



Företagens verksamhets påverkan på den biologiska mångfalden,
det vill säga djur och växtliv



Åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden, exempelvis
återställning av naturen efter avslutad verksamhet i området


Utsläpp och avfall

Produkter och tjänster

Utsläpp i luft av bland annat växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen, samt åtgärder för att minska utsläppen



Utsläpp i vatten, samt åtgärder för att minska utsläppen



Hantering av avfall och spill



Återanvändning av produkter



Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster



Åtgärder för att göra produktionsprocessen mer miljövänlig



Företagets upprätthållande av nationella och nationella reglering
samt lagstiftning



Sanktioner mot företaget till följd av överträdelse av
miljölagstiftning

Efterlevnad



Åtgärder för att undvika överträdelse av miljölagstiftning, samt
åtgärder efter överträdelse



Åtgärder för att uppnå eller bibehålla certifiering



Samt allmän information om miljöarbete och engagemang



Miljöpåverkan genom transport av material, produkter samt

Transport

personal


Åtgärder för att minska miljöpåverkan av transporter

Källa: Skapade med GRI’s indikatorsprotokoll för miljöpåverkan, 2006, som grund
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Definition av förändring i samhällets miljömedvetenhet

För att förklara förändringen i hur företag redovisar om sin miljöpåverkan så kommer vi
använda legitimitetsteorin som nämnts ovan. I ett försök att definiera hur samhällets
värderingar angående miljön har utvecklats mellan åren 2005 och 2011 använde vi oss av
förändringen i antalet medlemmar inom miljöorganisationer. Då det kan antas att en ökning
av medlemsantalen i organisationerna kan tyda på att samhället tenderar att bry sig mer om
miljön än om medlemsantalet hade minskat. Liknande approximation användes av Deegan
och Gordon (1996) i deras studie.
Alternativet, till att använda medlemsantalet i miljöorganisationer som mått på
förändring i samhällets värderingar av miljö, vore att utföra en omfattande enkät
undersökning bland Sveriges befolkning. Enkätundersökningen skulle antingen ha skett under
flera på varandra efterföljande år för att ta reda på hur samhällets värderingar förändrats inom
våra respektive miljö aspekter mellan 2005 och 2011. Respondenterna själva skulle behöva
svara på hur deras värderingar för miljön har förändrats mellan åren. Saunders et al. (2012,
s.262) skriver att det krävs ett sannolikhetsurval för att kunna dra slutsatser om populationen.
I vårt fall skulle populationen varit hela Sveriges befolkning. Saunders et al. (2012, s.262)
anger att det finns flera typer av sannolikhetsurval, men att samtliga kräver att urvalet är
representativt för populationen. Detta är något som är svårt att uppnå med en stor population
som Sveriges befolkning. Antalet respondenter skulle därför behövt vara stort och innehålla
ett korrekt utfört sannolikhetsurval för att kunna dra några slutsatser om förändringen i
samhällets värderingar.
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Resultat

I detta avsnitt presenteras resultatet från undersökningen. Avsnittet inleds med en
presentation av förändringen i samhällets miljömedvetenhet. Därefter presenteras trenden
inom företagens miljöredovisning samt hur företagens storlek och branschtillhörighet
påverkar trenden.

4.1

Samhällets miljömedvetenhet

I Tabell 3 nedan redovisas antalet medlemmar i fyra miljöorganisationer för åren 2005 och
2011 samt procentuell förändring. Totalt sett ökade antalet medlemmar med cirka 31 procent
mellan år 2005 och 2011. Tabell 3 redovisar även antalet sidor miljöredovisning från åren
2005 respektive 2011, samt procentuell förändring. Totala antalet sidor miljöredovisning från
företagen i undersökningen ökade med 83.3 procent mellan åren 2005 och 2011.
Tabell 3 – Antalet medlemmar i miljöorganisationer och antalet sidor miljöredovisning för samtliga företag i
undersökningen år 2005 och 2011, samt procentuell förändring.

Organisation

Procentuell

2005

2011

Naturskyddsföreningen

168 000

192 000

14,29%

Greenpeace Norden

105 590

149 000

41,11%

Världsnaturfonden (WWF) i Sverige

135 000

195 000

44,44%

2 502

2 661

6,35%

411 092

538 661

31,03%

205,00

375,75

83,29%

Fältbiologerna
Totalt
Antal sidor miljöredovisning för
samtliga företag i undersökningen

förändring

Källa: Naturskyddsföreningen (2008, s.2; 2011, s.140) samt mejl kontakt med övriga organisationer

4.2

Trenden bland samtliga företag i undersökningen

Trenden bland de samtliga 144 företagen i undersökningen är att antalet sidor
miljöredovisning i genomsnitt har ökat med 1.2 sidor (se Tabell 4 nedan). När det kommer till
andelen utrymme för aspekterna så har samtliga aspekter utom efterlevnad i genomsnitt ökat
mellan år 2005 och 2011 (se Figur 2 nedan). De aspekter som ökat mest är energi, produkter
och tjänster samt transport.
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Tabell 4 – Genomsnittlig förändring antal sidor.

Genomsnitt

Genomsnitt

Genomsnittlig

antal sidor 2005

antal sidor 2011

förändring i antal
sidor

Företagsstorlek
Large Cap

2.95

5.29

2.34

Small Cap

0.48

0.95

0.47

Material

5.84

8.72

2.88

Konsumtionsvaror

2.21

4.02

1.81

Olja och gas

0.50

1.33

0.83

Konsumtionstjänster

1.56

4.19

2.64

Industri

1.64

2.64

0.99

Hälsovård

0.57

1.53

0.96

Teknik

0.50

1.13

0.63

Telekom

0.19

2.19

2.00

Finans

0.87

1.55

0.68

1.42

2.61

1.19

Branschtillhörighet

Samtliga företag
Total genomsnittlig
förändring

8%

6,98

6%
3,54

4%
2%

0,76

1,48

0,74

0,86

Vatten

Biologisk
mångfald

2,37

0%
-2%

Material

Energi

Utsläpp

Produkter Efterlevnad Transport
-0,75
och tjänster

Figur 2 - Genomsnittlig förändring i andelen utrymme av respektive aspekt för samtliga företag i
undersökningen
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Trenden indelat efter företagsstorlek

Undersökningen av antalet sidor miljöredovisning anger att ”Large Cap” företagen i
genomsnitt redovisar 2.3 sidor mer om miljö medan ”Small Cap” företagen i genomsnitt
redovisar en halv sida mer om miljö (se Tabell 4). När det kommer till utrymme som de olika
aspekterna fått i företagens miljöredovisning så anger Figur 3 nedan att ”Large Cap”
företagen i genomsnitt ökat mer än ”Small Cap” inom material, energi, vatten, biologisk
mångfald, utsläpp och transport. Det är en marginell skillnad mellan material och transport.
När det kommer till aspekten produkter och tjänster så har ”Small Cap” i genomsnitt ökat mer
än ”Large Cap”. För aspekten efterlevnad har andelen utrymme i genomsnitt minskat bland
”Large Cap” företagen och ökat bland ”Small Cap” företagen.
10%

8,0

8%

6%
4%
2%

5,4

4,8
2,8
1,1

0,8 0,8

0%
-2%

Material

Energi

Vatten

5,0

2,6

1,8
0,5

Large Cap
Small Cap

0,3
Biologisk
mångfald

2,6 2,2
0,8

Utsläpp

Produkter Efterlevnad Transport
och tjänster

-4%
-6%

-8%
-10%
-10,1

-12%

Figur 3 - Genomsnittlig förändring av andelen utrymme för respektive aspekt, indelat efter branschtillhörighet

4.4

Trenden indelat efter företagens branschtillhörighet

Undersökningen visar att samtliga branscher redovisat i genomsnitt mer miljöredovisning.
Branscherna Material, Konsumtionsvaror, Konsumtionstjänster och Telekom har ökat mest,
resterande branscher ökade i genomsnitt ungefär lika mycket (se Tabell 4 ovan).
När det gäller den genomsnittliga andelen utrymme för aspekterna som respektive
bransch redovisat om så har branschen Material i genomsnitt redovisat mer om samtliga
aspekter förutom aspekterna material och efterlevnad (se Figur 4 nedan). Utrymmet för
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aspekterna biologisk mångfald, utsläpp samt produkter och tjänster har ökat mest mellan åren
2005 och 2011, medan utrymmet för aspekten efterlevnad minskat mest.
Branschen Konsumtionsvaror har i genomsnitt redovisat mer om samtliga aspekter men
med undantag för biologisk mångfald och efterlevnad (se Figur 4 nedan). Av dessa aspekter är
det framförallt aspekten produkter och tjänster som ökat mest i genomsnittlig andel utrymme
mellan åren 2005 och 2011 medan utrymmet för aspekten efterlevnad har minskat mest.

30%

24,7

20%
8,4

10%

10,7
6,2

0,8 1,2

1,0

3,6 5,1 2,3

4,1

2,7

0%
-0,3
-10%

-5,4

-20%
-22,9
-30%

-40%

Material
Biologisk mångfald
Efterlevnad

Energi
Utsläpp
Transport

Vatten
Produkter och tjänster
-42,4

-50%
Figur 4 - Genomsnittlig förändring i andel utrymme för samtliga aspekter för branscherna Material och
Konsumtionsvaror

Utrymmet för aspekterna material, energi och vatten var oförändrade för branschen Olja
& Gas (se Figur 5 nedan). Aspekterna vatten, biologisk mångfald samt efterlevnad ökade i
genomsnitt i andelen utrymme mellan år 2005 och 2011, medan utrymmet för aspekterna
utsläpp samt produkter och tjänster minskade i genomsnitt. Efterlevnad ökade mest medan
produkter och tjänster minskade mest.
När det gäller branschen Konsumtionstjänster så ökade i genomsnitt andelen utrymme
för samtliga aspekter förutom efterlevnad (se Figur 5 nedan). Ökningen var ungefär lika stor
för aspekterna material, energi, biologisk mångfald, produkter och tjänster samt transport.
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50%
Material
Vatten
Utsläpp
Efterlevnad

40,0
40%
30%

Energi
Biologisk mångfald
Produkter och tjänster
Transport

20%
6,7

10%
0,0 0,0

5,3

3,3

0,0

3,5 2,1 4,5

7,7

7,7

0,1

0%

-10%

-8,7

-20%

-16,7

-30%
-33,3

-40%

Figur 5 - Genomsnittlig förändring i andel utrymme för samtliga aspekter för branscherna Olja och gas samt
Konsumtionstjänster

Inom branschen Industri har samtliga aspekters andel utrymme ökat i genomsnitt
förutom biologisk mångfald och utsläpp (se figur 6 nedan). Aspekterna produkter och tjänster
samt efterlevnad har i genomsnitt ökat mest i andel utrymme mellan åren 2005 och 2011,
medan aspekterna biologisk mångfald och utsläpp har i genomsnitt minskat ungefär lika
mycket.
Andelen utrymme har i genomsnitt ökat för samtliga aspekter förutom efterlevnad inom
branschen hälsovård mellan åren 2005 och 2011 (se Figur 6 nedan). Ökningen var störst för
aspekterna energi samt produkter och tjänster.
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10%
7,7

8%

6,0
6%

4,5

4,4

4%
2,3

1,7

2%

0,2

1,4

1,2
0,2

0%

1,1

1,8

0,1
-0,4 -0,2

-2%

-4%
-6%
-8%

Material
Biologisk mångfald
Efterlevnad

Energi
Utsläpp
Transport

Vatten
Produkter och tjänster

-6,1

Figur 6 - Genomsnittlig förändring andel utrymme för samtliga aspekter för branscherna Industri och Hälsovård

Inom branschen Teknik har samtliga aspekters andels utrymme ökat i genomsnitt
förutom vatten och biologisk mångfald som var oförändrade (se Figur 7 nedan). De aspekter
som ökat mest är produkter och tjänster samt efterlevnad.
Andelen utrymme har för samtliga aspekter ökat i genomsnitt förutom efterlevnad för
branschen Telekom (se Figur 7 nedan). De aspekter som har ökat mest är energi, utsläpp samt
produkter och tjänster.
Branschen Finans har i genomsnitt redovisat mer om aspekterna material, energi,
utsläpp samt produkter och tjänster medan andelen utrymme för aspekterna vatten,
efterlevnad och transport har minskat (se Figur 7 nedan). Utrymmet för aspekterna energi
samt produkter och tjänster har ökat mest medan minskningen är ungefär lika stor för vatten,
efterlevnad och transport.
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30%

18,5

20%

14,7
13,8

13,6
10,2
10%

6,1
3,4
0,3

0,0 0,0

1,3

1,9

2,5

6,2

3,9

1,4

3,9
0,0 1,1

0,5

0%
-0,3

-0,7-0,3

-10%

-20%

Material
Vatten
Utsläpp
Efterlevnad

Energi
Biologisk mångfald
Produkter och tjänster
Transport
-27,7

-30%

Figur 7 - Genomsnittlig förändring i andel utrymme för samtliga aspekter för branscherna Teknik, Telekom och
Finans
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Analys

I detta avsnitt kommer resultatet som presenterats ovan att analyseras med hjälp av
ovannämnda teorier och tidigare forskning. Avsnittet inleds med en analys av den allmänna
trenden. Därefter analyseras påverkan företagens storlek och branschtillhörighet.

5.1

Den allmänna trenden

Resultatet av denna undersökning visar att miljöredovisningen för samtliga studerade företag i
genomsnitt ökat i antal sidor mellan åren 2005 och 2011 utan någon hänsyn tagen till
företagens storlek eller branschtillhörigheten (se Tabell 4). Ökningen kan bero på att
företagen blivit mer miljömedvetna, jobbar mer för miljön och därmed skriver mer om deras
miljöarbete. Däremot så kan ökningen bero på att företag vill visa sig som mer miljömedvetna
och därmed skriver mer om miljön även om de i verkligheten inte gör något för att minska
miljöpåverkan (Deegan & Rankin, 1996). I båda fallen så kan ökningen av det genomsnittliga
antalet sidor miljöredovisning bero på att företag i enlighet med legitimitetsteorin strävar efter
att vara legitima för att få samhällets godkännande och upprätthålla det ”sociala kontraktet”
(O’Donovan, 2002). Legitimitetsteorin är direkt kopplat till vad som kallas för det ”sociala
kontraktet” i den meningen att företag bör anpassa sig till förändring i samhällets värderingar
(Deegan, 2002).
I denna studie så har förändring i antalet medlemmar i miljöorganisationer används som
ett tecken på förändring i samhällets värdering när det gäller miljömedvetenheten i samhället.
Resultatet visade att antalet stödjande medlemmar i fyra miljöorganisationer visade en
märkbar ökning mellan åren 2005 och 20011 (se Tabell 3 ovan). Denna ökning gör att
samhällets förväntningar på hur företag bedriver verksamheten ökar vilket gör att företag bör
leva upp till dessa förväntningar. Om det antas att samtliga företag erhöll legitimitetsstatus år
2005, i den meningen att de upprätthöll det ”sociala kontraktet”. Så bör det betyda att
förändringen i samhällets miljömedvetenhet under denna period fram till år 2011 skapade ett
legitimitetsgap mellan hur företag bedriver verksamheten och hur samhället förväntar sig att
företag ska bedriva sin verksamhet. Detta ledde till att företagen på något sätt var tvungna att
legitimera sin verksamhet genom att redovisa om deras miljöengagemang och miljöarbete för
att motverka legitimitetsgapet. Ökningen av det genomsnittliga antalet sidor miljöredovisning
för samtliga företag i undersökningen sker i samband med ökning av antalet medlemmar i
miljöorganisationer. Undersökningens resultat ger en bekräftelse på att legitimitetsteorin kan
förklara sambandet mellan samhällets miljömedvetenhet och antalet sidor miljöredovisning
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bland företagen i denna undersökning. Resultatet tycks därför vara i enlighet med tidigare
studier (Deegan & Gordon, 1996; Deegan & Rankin, 1996; Deegan et al., 2002) som har
bekräftat sambandet.
När det gäller den allmänna trenden i andels utrymme för respektive aspekt i företags
miljöredovisning så visade resultatet att den största genomsnittliga ökningen skedde i
aspekten produkter och tjänster (se Figur 2 ovan). Företagens lönsamhet beror till stor del på
försäljningen av deras produkter och tjänster. Detta gör att informationen om hur miljön
påverkas av företagets produkter och tjänster samt hur tillverkningen av dessa påverkar miljön
blir en avgörande faktor i företagens process för att uppnå legitimitet. Förändring av
miljömedvetenheten i samhället gör att samhället kan minska efterfrågan på företagets
produkter och tjänster ifall företaget inte anpassar sig till förändring (Brown & Deegan 1998).
Trenden om att informationen om miljöpåverkan av företags produkter och tjänster har ökat i
genomsnitt, tyder på att företagen strävar efter att legitimera sig genom att de är mer inriktade
på att informera samhället om miljöpåverkan av deras produkter och tjänster.
Den största genomsnittliga minskningen skedde i aspekten efterlevnad (Se Figur 2
ovan). Detta kan bero på att de flesta företag valde att redovisa allmänt om miljöpåverkan och
deras arbete med att följa miljölagstiftningen år 2005. Däremot redovisade företagen år 2011
mer utförligt om miljöpåverkan utifrån GRI’s riktlinjer vilket gjorde att fler aspekter
behandlades och att aspekten efterlevnad i genomsnitt fick mindre utrymme i företagens
miljöredovisningar.

5.2

Storlekens påverkan

I avsnittet den allmänna trenden så nämns det att antalet miljöredovisningssidor i genomsnitt
för samtliga företag har ökat, oberoende av företag storlek och branschtillhörigheten. Däremot
så visade resultaten i denna undersökning att den genomsnittliga ökningen av antalet sidor för
företag som tillhör kategorin ”Large Cap” var högre än för företag som tillhörde ”Small Cap”
kategorin. Tidigare forskning (Trotman & Bradly, 1981; Adams et al., 1998; Cowen et al.,
1987) har visat att storleken på företaget påverkar antalet sidor miljöredovisning bland
studerade företag från USA och Australien. Resultatet av denna undersökning visade liknande
resultat (se Tabell 4). Detta tyder på att företagens storlek påverkar hur företagen reagerar på
förändringar i samhällets miljömedvetenhet och trenden inom miljöredovisningen. Således
tycks storleken på svenska företag påverka sambandet mellan samhällets miljömedvetenhet
och miljöredovisningen. Adams et al. (1998) förklarar denna tendens med att stora företag på
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grund av dess storlek är större aktörer i samhället, använder mer resurser samt påverkar
miljön i större grad än små företag och därmed erhåller mer uppmärksamhet från samhället.
Detta kan innebära att förändringar av samhällets miljömedvetenhet sätter högre krav på de
stora företagen. Det kan därför antas att stora företag måste anpassa sig till samhällets
miljömedvetenhet för att legitimera sig i högre grad än de små företagen. Denna undersökning
tycks bekräfta sambandet mellan samhällets miljömedvetenhet och

antalet sidor

miljöredovisning då en ökning av antalet medlemmar i miljöorganisationer har observerats
samtidigt som en ökning av antalet miljöredovisningssidor. Samtidigt som resultatet tycks
visa att storleken på svenska företag tycks påverka miljöredovisningen, stora svenska företag
är mer känsliga för förändringar av samhällets miljömedvetenhet än små. Detta är i enlighet
med resultaten av tidigare forskning (Trotman och Bradly, 1981; Adams et al., 1998; Cowen
et al., 1987).
När det gäller andelen utrymme som redovisades om respektive aspekt så var ”Large
Cap” företagens genomsnittliga ökning i andelsutrymme för sex aspekter; material, energi,
vatten, biologisk mångfald, utsläpp samt transport, större än ökningen för ”Small Cap”
företagen (se Figur 3). Detta kan förklaras med tidigare antagande om att stora företag är
känsligare för förändringar i samhällets miljömedvetenhet, vilket leder till att de ökar mer än
små företag i de aspekter som har samhällets uppmärksamhet. Detta gäller om företagen
använder sig av den strategi för att uppnå legitimitet som syftar till att företag redovisar mer
om aspekterna som har samhällets uppmärksamhet för att uppnå legitimitetsstatusen (se
Brown & Deegan, 1998 och Gray et al., 1995a). Detta gör att företag som tillhör ”Large Cap”
använder sig av mera utrymme och skriver mer utförligt om de aspekterna som är i fokus från
samhället. Däremot är resultatet för aspekterna produkter och tjänster samt efterlevnad
annorlunda. För aspekten produkter och tjänster syns en högre genomsnittlig ökning för
”Small Cap” företagen än ”Large Cap” företagen. Detta kan ses som att ”Large Cap”
företagen använt sig av en annan strategi för att uppnå legitimering. Möjligheten finns att
”Large Cap” företagen försöker avleda samhällets uppmärksamhet från denna aspekt genom
att redovisa mer om de andra aspekterna.
Den genomsnittliga andelen utrymme för aspekten efterlevnad har minskat markant för
företagen inom kategorin ”Large Cap” och ökat för företag inom kategorin ”Small Cap”.
Minskningen för företagen inom ”Large Cap” kan bero på att företagen år 2011 i jämförelsen
med år 2005, börjat redovisa mer utförligt om de andra aspekterna och mindre om den
allmänna miljöpåverkan och anpassning efter lagstiftning. Detta för att anpassa sig efter
förändringen av miljömedvetenheten i samhället. Ökningen av aspekten efterlevnad för
29

UPPSALA UNIVERSITET

KANDIDATUPPSATS HT 2012

företag inom ”Small Cap” ger också en bekräftelse på att dessa företag redovisar mer om
deras allmänna miljöpåverkan men i större omfattning. Små företag bör anpassa sig efter
förändringar i samhällets värderingar men eftersom fokus ligger mer på de större aktörerna i
samhället så verkar det som att de små företagen inte behöver legitimera sig i samma
omfattning som de stora.

5.3

Branschtillhörighetens påverkan

Undersökningens resultat tyder på att samtliga branscher har redovisat mer i genomsnitt om
miljö, samtidigt som medlemsantalet i miljöorganisationerna har ökat. Detta samband sker i
enlighet med legitimitetsteorins resonemang om att miljömedvetenheten i samhället påverkar
antalet sidor miljöredovisning (Deegan & Gordon, 1996). Dock är ökningen olika stor
beroende på branschtillhörighet (se Tabell 4 ovan).
Som presenterats ovan kan branscher delas in efter ”känsliga” och ”okänsliga”
branscher (Wilmshurts & Frost, 2000). De ”känsliga” branscherna benämns som Gruvdrift
och råvaror, Olja och gas, Tillverkning, Konstruktion samt Mat och hushåll. Utifrån detta
perspektiv kan följande branscher ur denna undersökning benämnas som ”känsliga”: Material,
Olja och gas, Industri samt Konsumtionsvaror. Resterande branscher; Konsumtionstjänster,
Hälsovård, Teknik, Telekom samt Finans, kan då antas vara ”okänsliga” (se Tabell 5 nedan).
En rapport som gjorts av KPMG, benämner branscher som ledande respektive eftersläpande
utifrån den kvalité och professionalism som företagets CSR redovisning uppvisar (KPMG,
2011). Branscher som benämns av KPMG som ledande är: Gruvdrift, Skog, Pappersmassa &
Papper, Olja och gas, Bilindustrin, samt Elektronik och datorer. De eftersläpande branscherna
är Metall, Teknik, Food, Detaljhandel, Transport, Konstruktions- & byggnadsmaterial samt
Andra tjänster. För att överföra detta resonemang till branscherna i denna undersökning så
tycks branscherna Material, Olja och gas samt Industri kunna definieras som ledande
branscher. Resterande branscher; Konsumtionsvaror, Konsumtionstjänster, Hälsovård,
Teknik, Telekom samt Finans, tycks kunna definieras som eftersläpande branscher (se Tabell
5 nedan).
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Tabell 5 – Matris över undersökningens branscher utifrån indelning av Wilmshurts och Frost (2000) samt
KPMG (2011) som presenterats ovan

Känsliga branscher
Ledande
branscher

Okänsliga branscher

Material
Olja och gas

Ingen

Industri
Konsumtionstjänster

Eftersläpande
branscher

Hälsovård
Konsumtionsvaror

Teknik
Telekom
Finans

För branscher som är ”känsliga” och ”ledande” kan det antas att de ska efterlikna
varandra när det kommer till trenden inom miljöredovisning i termer av genomsnittligt antal
sidor. Liknande resonemang bör gälla för branscherna som är okänsliga och eftersläpande,
samt branscher som är ”känsliga” och ”eftersläpande”. Dock skiljer sig resultatet av denna
undersökning ifrån detta antagande (se Tabell 4 ovan). Vad gäller kategorin med branscher
som antas vara känslig och ledande så har Material branschen ökat mer i genomsnittligt antal
sidor (2.88) än de två andra branscherna i kategorin; Olja och gas (0.83) och Industri (0.99).
Inte heller kategorin med branscher som antas vara okänsliga och eftersläpande uppvisar en
liknande trend. Branscherna Konsumtionstjänster och Telekom uppvisar en större ökning i
antalet miljöredovisningssidor i genomsnitt (2.64 respektive 2.00) än de andra branscherna;
Hälsovård (0.96), Teknik (0.63) och Finans (0.68). När det gäller branschen
Konsumtionsvaror i den tredje kategorin, känsliga och eftersläpande branscher, ökade antalet
sidor i genomsnitt med 1.81 sidor.
Resultatet tyder på att svenska branscher inte kategoriseras efter ”känsliga” och
”okänsliga” samt ”ledande” och ”eftersläpande” på samma sätt som tidigare studier
presenterat. ”Känsliga” svenska branscher tycks enligt resultatet av denna undersökning vara
Material, Konsumtionsvaror, Konsumtionstjänster samt Telekom. Av dessa antas enbart
Konsumtionsvaror och Material vara känsliga av Wilmhurts och Frost (2000). Anledningen
till skillnaden kan vara att svenska branscher inte delas in på samma sätt som författarna
menar, samt att deras indelning gjordes i slutet av 1990-talet och det är möjligt att
branschernas känslighet respektive okänslighet har förändrats under 2000-talet. Resultatet
anger inte vilka av de svenska branscherna som är ledande respektive eftersläpande. Men
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jämförelsen med tidigare forskning tycks indikera att branschindelningen utifrån ledande och
eftersläpande branscher

är annorlunda bland svenska företag då resultatet inte

överensstämmer med Tabell 5 ovan. Det är även möjligt att respektive branscher innehåller
ledande och eftersläpande företag (Herremans et al., 2008), vilket påverkar genomsnittet för
respektive bransch.
Tabell 6 – Sammanfattning av aspekter som respektive bransch redovisat mer och mindre om mellan
åren 2005 och 2011

Bransch

Ökning

Minskning

Material

Biologisk mångfald, Utsläpp

Material, Efterlevnad

Konsumtionsvaror

Produkter och tjänster, Energi

Efterlevnad

Efterlevnad, Vatten

Utsläpp, Produkter och

Olja och gas

tjänster
Produkter och Tjänster, Transport

Efterlevnad

Produkter och tjänster,

Biologisk mångfald,

Efterlevnad

Utsläpp

Hälsovård

Energi, Transport

Efterlevnad

Teknik

Produkter och tjänster, Efterlevnad

Telekom

Utsläpp, Produkter och tjänster

Efterlevnad

Finans

Energi, Produkter och tjänster

Efterlevnad, Transport

Konsumtionstjänster
Industri

Resultatet av undersökningen visar att branscherna sinsemellan skiljer sig åt när det
gäller den genomsnittliga förändringen i andelen utrymme som redovisats om respektive
aspekt (se Tabell 6 ovan). Det finns tecken som tyder på att varje bransch fokuserar på de
aspekter som relateras till miljöpåverkan av den specifika branschen. Ett exempel är att
aspekten produkter och tjänster var den aspekt som påvisade störst genomsnittlig ökning av
andelen utrymme inom branscherna Konsumtionsvaror och Konsumtionstjänster. Detta är
relaterat till resonemanget som Hussey et al. (2001) förde, resonemanget går ut på att företag
inom dessa branscher tenderar att redovisa information som handlar om miljöpåverkan när de
gäller användandet och tillverkningen av deras produkter och tjänster. Ett annat exempel är
material branschen där företagen inom branschen fokuserade på aspekterna Biologisk
mångfald och Utsläpp. Detta på grund av att företag i denna bransch använder sig mycket av
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råvaror så som skog och malm, samt att företagens verksamheter befinner sig i områden där
de kan påverka den biologiska mångfalden i större utsträckning än företag i andra branscher.
Som en följd av ökningen i miljömedvetenheten i samhället så krävs det att företagen
inom dessa branscher legitimerar sin verksamhet. Legitimeringen görs genom att de i deras
miljöredovisning fokuserar på den eller de aspekter som har uppmärksammats av samhället.
Detta resonemang baseras på den första strategin för att uppnå eller behålla legitimitet, som
går ut på att legitimera aspekten som är i fokus (Brown & Deegan 1998; Gray et al., 1995a).
Istället för att legitimera aspekten i fokus så kan företag försöka att avleda samhällets
uppmärksamhet från aspekten i fokus genom att redovisa mer om de andra aspekterna. Denna
strategi tycks användas av branschen Olja och gas då det kan antas att aspekterna utsläpp samt
produkter och tjänster bör vara i fokus när samhällets miljömedvetenhet ökar. Resultatet från
denna undersökning visar motsatsen då Olja och gas redovisade mindre om de två aspekterna
och redovisade istället mer om vatten och efterlevnad.
Skillnaden mellan branscherna när det gäller fokus på en eller flera aspekter kan också
förklaras med hjälp av de olika strategierna för att uppnå legitimitet. Då företag inom samma
bransch agerar individuellt och kan därför använda olika strategier för att legitimera sin
verksamhet. Även om strategierna är nämnda för CSR redovisning i sin helhet så tycks
strategierna implementeras när det gäller fokus på de olika aspekterna.
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Slutsats

I en värld som kännetecknas av globalisering så tycks kulturella faktorer inte påverka
miljöredovisningen i lika stor grad som tidigare. Detta gör att företagsegenskaper så som
storlek och branschtillhörigheten blir mer relevanta att undersöka för att bättre kunna förstå
sambandet mellan samhällets miljömedvetenhet och företagens miljöredovisning. Denna
undersökning testade legitimitetsteorin som en förklaring till detta samband, genom att
undersöka hur företagens storlek och branschtillhörighet påverkar trenden inom företags
miljöredovisning.
Även om miljöredovisning för de flesta företag är ett oreglerat område där företagen
själva väljer att informera samhället om deras arbete för miljön så tenderar samtliga företag i
genomsnitt att redovisa mer om deras miljöpåverkan. Ökningen av antalet medlemmar i
miljöorganisationer, under perioden 2005 och 2011, användes som ett tecken på ökad
miljömedvetenhet i samhället. Resultatet i denna underökning visade att de flesta företag som
ingick i undersökningen redovisade mer information om deras miljöpåverkan vilket kan ses
som en reaktion på den ökande miljömedvetenheten i samhället. Enligt legitimitetsteorin
strävar företagen efter att uppnå legitimitetsstatusen genom miljöredovisningen för att kunna
legitimera sin verksamhet inför samhället. Resultatet av denna undersökning tyder således på
att

det

finns

ett

samband

mellan

samhällets

miljömedvetenhet

och

företagens

miljöredovisning samt att legitimitetsteorin tycks förklara sambandet.
Resultatet av denna undersökning tyder vidare på att företagens storlek är en faktor som
påverkar trenden av antalet sidor samt innehållet av företagens miljöredovisning, även om
både stora och små företag visade ett samband mellan miljömedvetenhenen i samhället och
miljöredovisningen. Större företag tenderar att redovisa fler antal sidor i deras
miljöredovisning än små, vilket är i enlighet med tidigare studier (Deegan & Gordon, 1996;
Deegan & Rankin, 1996; Deegan et al., 2002). Gällande innehållet skrev större företag i
genomsnitt mer om samtliga aspekter förutom om produkter och tjänster samt efterlevnad.
Detta kan bland annat bero på att stora företag får mer uppmärksamhet av samhället och
därmed är i större behov av att legitimera sig än små företag. De större företagen använder
även GRI:s riktlinjer vilket gör att de berör fler aspekter i deras miljöredovisning.
Resultatet av denna undersökning tyder på att branschtillhörigheten har, i relation till
den ökande miljömedvetenhet, visat sig påverka trenden av antalet sidor miljöredovisning.
Ökningen var störst hos företag inom branscherna Material, Konsumtionstjänster och
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Telekom i jämförelse med andra branscher. Branschtillhörigheten påverkade även innehållet
av miljöredovisningen där företagen inom de olika branscherna tenderade att fokusera på de
aspekter som relaterade sig mest till miljöpåverkan från den specifika branschen. Även om
denna undersökning inte ger bevis på ett samband mellan ökningen av antalet medlemmar och
innehållet av miljöredovisningen så visade resultatet att företag inom de olika branscherna
tenderar att fokusera på de aspekter som hjälper de mest i deras strävan efter samhällets
godkännande av deras verksamhet.
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Begränsningar och vidare forskning

Legitimitetsteorin förklarar enbart en del av motiven bakom CSR redovisningen, det hade
därför varit intressant att undersöka fler aspekter än enbart strävan efter legitimitet. Deegan
(2002) nämner flertalet motivationer bland annat ”ekonomisk rationalitet”, att hantera olika
intressegrupper eller att vinna priser för sin redovisning. Därför kan det ses som ensidigt att
enbart undersöka en sida av motiven bakom CSR redovisningen när vi ska analysera hur
företagens storlek och branschtillhörighet påverkar hur företagen redovisar om sin
miljöpåverkan.
Resultatet av denna studie kan ha påverkats av olika faktorer. När det gäller faktorn
branschillhörigheten så påverkar valet av branschindelningen resultatet av studier. I denna
studie användes DI branschindelning och det är inte säkert att användandet av en annan
branschindelning skulle lett till samma resultat.
Det är även så att vår undersökningsperiod innefattar en finanskris och det när något
som tycks påverka CSR redovisningen (Ellis & Bastin, 2011). Ellis och Bastin (2011) menar
att krisen har ökat gapet mellan ”ledare” och eftersläpare inom CSR redovisningen. De menar
även att krisen har påverkat språket som chefer använder sig av i CSR redovisningen. Det är
därför möjligt att krisen har påverkat resultatet av vår studie.

7.1

Vidare forskning

Resultatet i denna undersökning tyder på att branschtillhörigheten påverkar hur företag
redovisar om deras miljöpåverkan. Däremot så tar GRI’s riktlinjer i nuläget ingen hänsyn till
dessa branschskillnader. Detta gör att framtida forskning bör undersöka möjligheterna till
branschspecifika standarder samt betydelsen av att standardsättare, så som GRI, tar hänsyn till
de olika branschspecifika skillnaderna i deras standarder. Införandet av branschspecifika
standarder kan förbättra hur företag använder sig av bland annat GRI’s riktlinjer samt öka
trovärdigheten av CSR redovisningarna i allmänhet och miljöredovisningarna i synnerhet.
Utifrån föregående avsnitt bör framtida forskning dela in de svenska företagen i
branscher på ett annorlunda sätt än denna undersökning gjort för att se hur olika
branschindelning påverkar resultatet. Vidare bör tidsperioden utökas och/eller innehålla fler år
med årsredovisningar, istället för två år av årsredovisningar med sex års mellanrum, som
denna undersökning innefattat. Det vore även intressant att undersöka skillnaden mellan
statligt ägda företag och privata företag. Om tvånget att använda GRI:s riktlinjer har påverkat
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de statliga företagen på ett sätt som skiljer sig från trenden för de privata företagen. För att se
ifall det krävs vidare reglering av miljöredovisningen eller inte.
Det vore även intressant att undersöka om Adams et al. (1998) antagande om att
globaliseringen gör att kulturella skillnader påverkar företagens miljöredovisning i mindre
utsträckning än tidigare. Detta kan studeras i vidare forskning genom att undersöka företag
som enbart är verksamma i ett land, exempelvis Sverige eller Australien, och jämföra dem
företag som har verksamhet i flera länder.
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Bilagor
Bilaga 1 – Tabeller över företagen i undersökning indelat efter
bransch samt placering av miljöredovisningen
Material
Företag

Storlek

Redovisning år 2005

Redovisning år 2011

Alliance

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Bergs Timmer AB

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Boliden

Large Cap

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Holmen

Large Cap

Hållbarhetsredovisning

Integrerad redovisning*

Lundin Mining AB

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Lundin Petrolium

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Morphic

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Profilgruppen

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Rottneros

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

SSAB

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

StoraEnso

Large Cap

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

* Integrerad hållbarhetsredovisning i företagets årsredovisning

Konsumtionsvaror
Företag

Storlek

Redovisning år 2005

Redovisning år 2011

ACAP

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Autoliv

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Electrolux

Large Cap

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Husqvarna

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Kabe Husvagnar AB

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Lammhults Design

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Midsona

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Opcon

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Oriflame

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

SCA

Large Cap

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Swedish Match

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

VBG Group AB

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Group
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Olja och gas
Företag

Storlek

Redovisning år 2005

Redovisning år 2011

Alliance

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Lundin Petrolium

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Morphic

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Konsumtionstjänster
Företag

Storlek

Redovisning år 2005

Redovisning år 2011

A-com

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Axfood

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Costal Contacts Inc.

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

H&M

Large Cap

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Hakon Invest

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Hemtex

Small Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

MTG

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

RNB Retail and brands

Small Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Venure Retail Group

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Företag

Storlek

Redovisning år 2005

Redovisning år 2011

ABB

Large Cap

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Alfa Laval

Large Cap

Årsredovisning

Integrerad redovisning*

ASSA ABLOY

Large Cap

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Atlas Copco

Large Cap

Integrerad redovisning*

Integrerad redovisning*

Beijer Electronics

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

BTS Group

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Cision

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Concordia

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Consilium

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

CTT Systems

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Duroc

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Elanders

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Fingerprint Cards

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Geveko

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Industri
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Hexagon AB

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Image Systems

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Intellecta

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

ITAB Shop Concept

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Lagercrantz Group

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Malmbergs elektriska

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Micronic Mydata

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

NCC

Large Cap

Årsredovisning

Integrerad redovisning*

Note

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

OEM International AB

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Partnertech

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Peab

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Poolia

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Rejlerkoncernen

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Rörvik Timber

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

SAAB

Large Cap

Årsredovisning

Integrerad redovisning*

Sandvik

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Scania

Large Cap

Årsredovisning

Integrerad redovisning*

Securitas

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Semcon

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Sensys Traffic

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Sintercast

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Skanska

Large Cap

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

SKF

Large Cap

Integrerad redovisning*

Integrerad redovisning*

Studsvik

Small Cap

Miljöredovisning

Årsredovisning

Svedbergs

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Transatlantic

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Transcom WorldWide

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Trelleborg

Large Cap

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Uniflex

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Volvo

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

XANO Industri

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

SDB

* Integrerad hållbarhetsredovisning i företagets årsredovisning
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Hälsovård
Företag

Storlek

Redovisning år 2005

Redovisning år 2011

Aerocrine

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Artimplantat

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

AstraZeneca

Large Cap

Miljöredovisning

Hållbarhetsredovisning

Biotage

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

CellaVision

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Diamyd Medical

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Elektra

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Elos

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Feelgood Svenska

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Getinge

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Karo Bio

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Meda

Large Cap

Årsredovisning

Integrerad redovisning*

Orexo

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Ortivus

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Prodi

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

RaySearch Laboratories

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Sectra

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Vitrolife

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

* Integrerad hållbarhetsredovisning i företagets årsredovisning

Teknik
Företag

Storlek

Redovisning år 2005

Addnode Group AB

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Anoto Group

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Aspiro

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Connecta

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Cybercom Group

Small Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Doro

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Enea

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Ericsson

Large Cap

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning

FormPipe Software

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

I.A.R Systems Group

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Micro Systemation

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

MSC Konsult

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning
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multiQ International

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Novatek

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Phonera

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Prevas

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Proact IT Group

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Readsoft

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Seamless Distribution

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Sigma

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Softronic

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Tieto

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Vitec Software Group

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Finans
Företag

Storlek

Redovisning år 2005

Redovisning år 2011

Atrium Ljungberg

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Castellum

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Fabege

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Handelsbanken

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Havsfrun Investment

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Hufvudstaden

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Industrivärlden

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Investor

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Kinnevik

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Latour

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Lundberg

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Luxonen SDB

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Melker Schörling

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Midway

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Novestra

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Ratos

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

SEB

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Swedbank

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Svolder

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Traction

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Wallenstam

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning
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Telekom
Företag

Storlek

Redovisning år 2005

Redovisning år 2011

AllTele

Small Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

DGC One

Small Cap

Årsredovinsing

Integrerad redovisning*

Millicom

Large Cap

Årsredovisning

Årsredovisning

Tele2

Large Cap

Årsredovisning

Hållbarhetsredovisning

* Integrerad hållbarhetsredovisning i företagets årsredovisning
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Bilaga 2 – Tabell över totalt antal sidor miljöredovisning, samt antal
sidor för varje aspekt, för samtliga företag i undersökningen indelat
efter branschtillhörighet
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