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Sammanfattning 

 
 

Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

Författare: Malin Eliasson & Therese Wetterlund 

Handledare: Ulf Larsson-Olaison 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Titel: “Statligt och publikt ägda bolags miljöprestation” 

 

Bakgrund: Fram till år 2017 var det frivilligt för alla företag att publicera en 

hållbarhetsredovisning, medan från år 2017 är det obligatoriskt för de företag som uppfyller 

storleks kraven. Däremot har statligt ägda organisationer redan sedan år 2007 haft krav på sig 

att följa GRI och ge ut en hållbarhetsrapport. När det gäller statliga bolag, så finns det inom 

hållbart företagande särskilda förväntningar och krav, som inte uppfylls enligt vissa studier. 

Förutom regeringens ägardirektiv år 2007 och den stiftade lagen år 2017, vad är den egentliga 

drivkraften för CSR och företags hållbarhetsarbete? CSR kan används som ett verktyg för att 

stärka företags identitet i samhället och till aktieägarna. Det är av betydelse att företags visioner 

och aktiviteter hör ihop med CSR-redovisningen, och inte utnyttjas på fel sätt. Det har 

framkommit i tidigare studier att företag är sämre på att rapportera inom miljöaspekter.  

 

Syfte: Syftet med studien är att förklara miljöprestation i de publika och statliga bolagens års- 

och hållbarhetsredovisning. 

 

Metod: Studien har använt en deduktiv forskningsansats. Det innebär att studien börjar i teorin 

som försöker förklara hur företagen rapporterar om miljöprestation. Detta utgår från teorierna 

legitimitet-, institutionell och intressentteorin. Den kvantitativa forskningsmetoden baseras på 

företagens års- och hållbarhetsredovisningar för de studerade åren 2015, 2016 och 2017. 

 

Slutsats: Studiens resultat visade att statliga eller publika bolag inte kan konstateras vara 

varken bättre eller sämre än varandra, när det gäller hållbarhetsrapportering och viljan att värna 

om miljön. Däremot har företagets miljöpåverkan och företagets storlek en betydelse på 

företagets miljöprestationen, medan könsfördelning inte visade något samband.  

 

Nyckelord: CSR, Hållbarhetsredovisning, Miljöprestation och Miljönyckeltal   
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Abstract 
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Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Title: “State and publicly owned companies' environmental performance” 

 

Background: Until 2017, it was voluntary for all companies to publish a sustainability report, 

while from 2017 it is compulsory for companies that meet the size requirements. However, 

since 2007, state-owned organizations have been required to comply with GRI and issue a 

sustainability report. In the case of state-owned companies, there are within sustainability 

reports special expectations and requirements, which are not fulfilled according to some 

studies. In addition to the government's owner directive in 2007 and the founding law in 2017, 

what is the real driving force for CSR and corporate sustainability work? CSR can be used as 

a tool to strengthen corporate identity in society and to shareholders. It is important that 

corporate visions and activities are linked to the CSR accounting, and not used in the wrong 

way. It has emerged in previous studies that companies are less likely to report in environmental 

aspects. 

 

Purpose: The aim of the study is to explain environmental performance in public and state 

companies annual and sustainability reports. 

 

Method: The study has used a deductive research approach. This means that it starts in theory 

that tries to explain how the companies report on environmental performance. This is based on 

the theories of legitimacy, institutional and stakeholder theory. The quantitative research 

method is based on the companies' annual and sustainability reports for the years 2015, 2016 

and 2017 studied. 

 

Conclusions: The study's results showed that state or public companies cannot be found to be 

better or worse in terms of sustainability reporting, and the desire to protect the environment. 

However, the company's environmental impact and the size of the company have a significance 

when it comes to reporting environmental performance, while gender distribution did not show 

any relationship. 

 

Keywords:  CSR, Sustainability report, Environmental performance and Environmental key 

figures 
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Centrala begrepp  

 
Förklaring av begrepp  

 

CSR     Corporate Social Responsibility, företagens samhällsansvar. 

 

GRI    Global Report Initiative, regelverk inom hållbarhetsarbete. 

 

Greenwashing Företag förskönar sin hållbarhetsrapportering eller helt enkelt 

undanhåller sanningen. 

   

Miljöprestation  Betyder hur bra företagen är på att rapportera om sina 

miljönyckeltal.  

 

Företagets miljöpåverkan Hur mycket företaget skadar miljön genom sin verksamhet. 

 

CSR-aktiviteter En handlingskraft som utförs från företaget i syfte att förbättra 

hållbart företagande.  

 

CSR-prestationer  Är det slutgiltiga resultatet från företagets sammanlagda CSR. 

aktiviteter.  

 

License to operate  Företagets rätt att operera på marknaden. 
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1.Inledning

Detta kapitlet inleds med en presentation om studiens bakgrund där bland annat begreppet 

Corporate Social Responsibility (CSR) redogörs. Vidare diskuteras de två olika lagarna 

kopplat till statliga och publika bolag. Detta mynnar sedan ut i en problemdiskussion om hur 

legitimitet-, intressent- och institutionell teori samt begreppet greenwashing kan förstås utifrån 

ett företags miljöprestation. Syftet och problemformuleringen av studien kommer därefter att 

presenteras, vilket är att undersöka trovärdigheten i de utvalda företags miljöprestation. 

Slutligen kommer en disposition av studiens uppbyggnad att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

Norman och Svernlöv (2013) beskriver att företagens ansvar för ökad hållbarhet grundar sig i 

den klimatkris och den pågående globaliseringen som finns idag. Hållbarhetsarbetet har på 

grund av detta fått större utrymme eftersom efterfrågan har ökat och utgör därmed en betydande 

faktor i arbetet med att få en framgångsrik företagsstrategi. En av anledningarna till detta är att 

vinst och hållbarhet går hand i hand idag (Norman & Svernlöv, 2013). Friedman (1970) hävdar 

däremot att företags största uppgift är att skapa vinst åt aktieägarna. Tidigare har 

vinstmaximering varit företagens enda syfte men idag har hållbarhet, något som tidigare inte 

var lika aktuellt i organisationer, fått en större del i organisationens strategi (Norman & 

Svernlöv, 2013). Därefter kommer Carroll och Shabana (2010) samt Axfoundation (u.å.) och 

lyfter upp olika anledningar till varför organisationerna tillämpar hållbarhetsrapportering. 

Orsaken är helt enkelt att man strävar efter att uppnå en god lönsamhet i företaget, samtidigt 

som man vill minimera diverse risker som kan uppkomma i ett företag. 

 

Corporate Social Responsibility [CSR] är idag ett komplext begrepp som har ett flertal olika 

definitioner (Mcwilliams, Siegel & Wright 2006; Lin-Hi & Müller 2013). Sheehy (2015) 

betonar att det beror på att det finns ett stort antal företag med många problem som de ställs 

inför. EU-kommissionen definierar CSR som “företagens ansvar för den egna verksamhetens 

påverkan på samhället” (Regeringskansliet, 2013, 6). Enligt De Geer, Borglund och Frostenson 

(2009) har CSR kommit att bli ett vanligt fenomen i svenska företag. Gomez-Bezares, 
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Przychodzen och Przychodzen (2016) påpekar att vi behöver arbeta med CSR idag, vilket inte 

någon tvivlar på längre. CSR grundar sig i att organisationer ska sträva efter att bedriva en 

verksamhet som har en långsiktig och hållbar utveckling inom det miljömässiga, ekonomiska 

och sociala områdena (Regeringskansliet, 2013). Genom att aktivt arbeta med CSR kan 

företagens relationer stärkas, både internt och externt, vilket även kan bidra till ökad lönsamhet 

(CSR Sweden, u.å.).  

 

När det gäller organisationer som ägs av staten, finns det inom hållbart företagande särskilda 

förväntningar och krav. Det finns bland annat krav i ägarpolicyn att affärsstrategin ska innehålla 

mål avseende hållbarhet som dessutom skall vara integrerade med strategin i organisationen, 

dessa ska styrelsen både fastställa och definiera. Vidare ska ägaren och styrelsen, från och med 

år 2014, följa upp hållbarhetsmålen på liknande sätt som de ekonomiska målen följs upp 

(Regeringskansliet, 2013). Regeringskansliet (2017, 3) säger att det har arbetats mycket med 

att höja kunskapen om de globala hållbarhetsmålen i de statliga bolagen och att  “hållbart 

företagande är en förutsättning för att bolagen med statligt ägande ska fortsätta att vara 

framgångsrika och skapa värde över tid.” Utifrån det har kvalitetskrav definierats av regeringen 

i form av strategiska mål, som bland annat innebär att det ska finnas uppföljningsbara mål som 

är värdeskapande, och att dessa ska vara tydliga och enkla att sprida vidare (Regeringskansliet, 

2017). Utöver det, ägs bolagen till 100 procent av svenska staten ska de även följa tre riktlinjer, 

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, de tio principerna i FN:s 

Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (Regeringskansliet, 2013). 

Ytterligare en global standard som vanligtvis används vid skapandet av en 

hållbarhetsredovisning är Global Report Initiative [GRI] (Global Reporting Initiative, u.å.). 

Svenska statliga bolag är skyldiga sedan år 2007 att följa enligt GRI:s riktlinjer vid skapandet 

av hållbarhetsredovisningen (Borglund et al., 2010). 

                   

GRI är ett ramverk med riktlinjer som finns till för att både hjälpa organisationer, miljön och 

samhället i rätt riktning, samt medverka för en positiv förändring i organisationens rykte och 

förtroende ut mot världen (Global Reporting Initiative, u.å.). Ramverket kan stödja alla typer 

av företag, oavsett storlek, bransch eller var organisationen befinner sig geografiskt. Fokuset 

enligt GRI ligger på att skapa en “vägledning för att främja hållbar utveckling, harmonisera 

hållbarhets landskapet, underlätta effektiv rapportering om hållbarhet samt effektivisera 

användning av hållbarhetsinformation för att förbättra prestandan” (Global Reporting Initiative, 
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u.å.). För GRI är det framtida målet att uppnå en global hållbar ekonomi med större klarhet i 

världen, vilket betyder att fler skall vara lyhörda för att se vart samhället är på väg.  

 

Fram till år 2017 var det frivilligt för alla publika organisationer att publicera en 

hållbarhetsredovisning. Därefter stiftades lagen i 6 kap. 10 § i ÅRL (1995:1554) år 2017 som 

gjorde det obligatoriskt för de organisationer som uppfyller en av tre specifika storlekskrav att 

hållbarhetsrapportera (KPMG, 2016; 6 kap. 10 § i ÅRL). Dessa var: (1)”Medelantalet anställda 

i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250.” (2) 

“Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 175 miljoner kronor”. (3) “Företagets redovisade nettoomsättning har för 

vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor” (6 kap. 

10 § i ÅRL).  

 

Däremot har statligt ägda organisationer redan sedan år 2007 haft krav på sig att följa GRI och 

ge ut en hållbarhetsrapport (Regeringskansliet, 2013). Efter det kravet från regeringens 

ägardirektiv år 2007 har de statligt ägda bolagen blivit bättre på att hållbarhetsrapportera. Men 

enligt Röhne (2010) har däremot inte själva hållbarhetsarbetet blivit bättre i organisationerna. 

Röhne (2010) antyder att förändringarna i hållbarhetsarbetet borde varit större sedan kravet 

kom ut. Bolagsstyrelserna fastställer mål och dessa mål följs även upp av styrelsen som en del 

av deras arbete (Regeringskansliet, 2017). Riksrevisionen (Skr. 2017/18:140) redogjorde för 

att uppföljningen av hållbarhetsredovisningen behöver utvecklas och prioriterar mer i de statligt 

ägda bolagen. Dels eftersom Regeringskansliet (2017, 8) skriver att “Bolagen med statligt 

ägande arbetar för att ligga i framkant inom hållbart företagande och genomför kontinuerligt 

en rad satsningar som syftar till att säkerställa deras framtida position i en hållbar värld.”  

 

Borglund et al. (2010) belyser att regeringens ägardirektiv från år 2007 har mestadels lagt 

grunden för en förändring i sättet som organisationerna redovisar och rapporterar, mer än en 

förändring i hållbarhetsarbetet för statliga företag. Däremot visar studien att GRI riktlinjerna 

främst har medverkat till ett bättre uppföljningsarbete, gällande hållbarhet. När organisationer 

fått mer rutin och är säkra i sin rapportering har de en tendens att särskilja det praktiska 

utförandet med framställandet av redovisningen i hållbarhetsarbetet. Slutsatsen är att 

organisationer har mer att arbeta på när det gäller förändringen i praktiken. Fokus bör ligga på 



  

4 
 

en hållbarhetsrapport som symboliserar det arbete som företag faktiskt har gjort (Borglund et 

al., 2010). 

 

Förutom regeringens ägardirektiv år 2007 och den stiftade lagen år 2017, vad är den egentliga 

drivkraften för CSR och företags hållbarhetsarbete? Rönnberg och Stenvall (2013) beskriver 

att CSR används som ett verktyg för att stärka företags identitet i samhället och till aktieägarna. 

Det är av betydelse att företags visioner och aktiviteter hör ihop med CSR redovisningen, och 

inte utnyttjas på fel sätt genom till exempel greenwashing, som betyder att företag döljer sina 

fel och brister i sin hållbarhetsrapport. De Geer et al. (2009) understryker att riktlinjer och 

principer är viktiga inom CSR eftersom de visar på trovärdighet och respekt mot samhället. 

Lin-Hi och Müller (2013) kom även fram till att om en organisation positionerar sig själv som 

doing good leder även det till ökad trovärdighet utåt. Däremot, mycket av den forskning som 

publicerats har fokuserats på doing good, vilket betyder att företag vill vara tillmötesgående för 

samhället, medan en liten del av forskningen har fokuserat på avoiding bad, vilket betyder att 

företagen agerar gynnsamt för att undvika kritik från samhället (Lin-Hi & Müller, 2013).  

1.2 Problemdiskussion 

En av teorierna som kan förklara varför företagen hållbarhetsredovisar är legitimitetsteorin. 

Teorin grundar sig i ett socialt kontrakt mellan företaget och samhället (Deegan & Unerman, 

2011; Scherer, Palazzo & Seidl, 2013). I och med det behöver företagen anpassa sig till de 

sociala kontraktet, som innehåller normer och förväntningar, för att behålla legitimiteten samt 

öka trovärdigheten. Organisationer behåller sin legitimitet när de bland annat skapar ett 

ekonomiskt värde för intressenter, men även arbetet med hållbarhet har blivit en allt mer 

bidragande faktor till organisationernas legitimitet.  

 

Scherer et al. (2013, 259, vår översättning) skriver att: för att behålla sin legitimitet har tre 

strategier tagits fram för att kunna svara på de problem som legitimitetsteorin kan skapa, dessa 

är “[1] anpassa sig till externa förväntningar, [2] manipulera uppfattningen av sina intressenter 

eller [3] engagera sig i en diskurs med dem som ifrågasätter legitimiteten.” 

 

För att uppnå legitimitet kan organisationerna som tillämpar [1] externa förväntningar ändra 

sina metoder för att leva upp till samhällets förväntningar, och därmed behålla sin legitimitet 

(Scherer et al., 2013). Om företagen anpassar sig till sina externa förväntningar, då gör 
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företagen det som förväntas att de ska göra konfirmerat till de institutioner som finns. För att 

motstå kritik från samhällets normer och förväntningar, tenderar organisationer att ha en 

liknande struktur. I och med det används de ismorfistiska beteendet för att behålla men också 

erhålla legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). Även institutionell teori kan utgå från de externa 

förväntningarna och idén att företagen gör som de alltid har gjort eller som alla andra 

(DiMaggio och Powell, 1983). Isomorfism, som kommer från den institutionella teorin, förstås 

utifrån att företagen försöker efterlikna varandra av en legitim anledningen. Med en normativ 

isomorfism kommer pressen inifrån företagen, medan den härmande isomorfismen förklarar att 

detta beteende är skapad från att företagen känner sig svag i kontrast mot konkurrenterna och 

vill efterlikna det ledande företaget (DiMaggio och Powell, 1983). Det kan ses som att den 

normativa isomorfismen är svagare än den härmande, eftersom trycket kommer inifrån 

organisationen, jämfört med den härmande som utgår ifrån alla existerande företag och 

medvetet härmar för att uppnå bättre konkurrensfördelar och legitimitet. Genom att företagen 

härmar varandra leder det till att företagen utvecklas. 

 

Andersson och Lundgren (2015) har undersökt hur hållbarhetsredovisningen i statliga bolag 

har utvecklats över tiden. De visade på stora skillnader mellan organisationerna efter 

regeringens ägardirektiv tillkom år 2007, då de statliga bolagen var tvungna att 

hållbarhetsredovisa (Andersson och Lundgren, 2015). Det medförde ett institutionellt tryck, det 

vill säga en tvingande isomorfism i den institutionella teorin. Detta på grund av att företagen 

nu blev tvungna att inta ett liknande beteende (DiMaggio och Powell, 1983). Andersson och 

Lundgren (2015) konstaterade att när organisationerna blev tvingade att hållbarhetsredovisa, 

då utökade de innehållet i sina hållbarhetsredovisningar.  

 

De företag som tillämpar [2] “Den strategiska manipulation strategin, beskriver fall där företag 

aktivt försöker påverka de sociala förväntningarna genom att svänga eller till och med 

manipulera uppfattningar för nyckelaktörer och beslutsfattare” (Scherer et al., 2013, 263, vår 

översättning). Greenwashing kan utifrån denna beskrivning appliceras. Laufer (2003) skriver 

att framväxten av greenwashing härleder från att företag försöker förbättra sitt rykte i samhället 

och för dess medborgare. Detta genom att ge ut CSR-rapporter där företag döljer fel och brister 

samt förvanskar sanningen genom att manipulera intressenterna, så att organisationen stiger i 

intressenternas ögon. Vad är då anledning till att företag väljer att använda en greenwashing 

strategi? Detta kan förklaras utifrån intressentteorin eftersom syftet med hållbarhetsrapporten 
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är att tillfredsställa intressenterna. Flera artiklar (Mcwilliams et al., 2006; Flammer, 2013; 

Mahoney, Thorne, Cecil, Lagore, 2013) argumenterar att trycket från aktieägarna, samhället 

och övriga intressenter bidrar till att ledningen i företagen känner pressen att dem måste ha en 

hållbarhetsrapport som intressenterna är nöjda med.  

 

Gangadharbatla et al. (2013) påpekar att på senare tid har aktieägare, intressenter och 

investerare svårt att till 100 procent tro på vad företagen faktiskt skriver i sin hållbarhetsrapport. 

Denna misstro har utvecklats på grund av att det är svårt att verifiera att det som står i rapporten 

verkligen stämmer. Gangadharbatla et al. (2013) menar att många företag gör en sak men säger 

en annan idag. Om nu företag använder sig av falsk information och döljer sina fel i 

hållbarhetsrapport, vad blir konsekvenserna? Cuerel Burbano och Delmas (2011) väcker 

problemet då det inte finns några direkta straff eller regler för greenwashing, utan det är 

företagens rykte som blir lidande. De menar att om det skulle finnas regler eller straff för 

företagen, skulle användningen av en greenwashing strategi minska. Dessutom påpekar Font et 

al. (2012) nödvändigheten att ha externa revisorer som granskar hållbarhetsrapporten, då en 

greenwashing strategi annars blir vanligare för företagen att använda sig av.  

 

Den sista legitimitets strategin [3] moraliska resonemanget, beskrivs som en öppen dialog 

mellan företaget och intressenterna. Detta för att företaget ska kunna argumentera för sitt 

beteende som ska leda till en acceptans (Scherer et al., 2013). Maltby (1997) tar upp svårigheten 

i att tillfredsställa alla intressenter då alla har olika behov och intressen. Enligt Córdoba‐

Pachón, Garde‐Sánchez och Rodríguez‐Bolívar (2014) har olika intressenter olika inflytande 

och det kan ge företaget nya möjligheter att utvecklas. Deegan och Unerman (2011) påpekar 

att intressenternas synpunkter i organisationen måste tas hänsyn till. Flera studier (Abbott & 

Monsen, 1979; Patten, 1991; Maltby, 1997; Amran & Keat Ooi, 2014) belyser även att det som 

har utvecklat hållbarhetsredovisningen är de ökade kraven från intressenterna. Donaldson och 

Preston (1995) samt Gamerschlag, Nyilasy och Paladino (2011) tar upp att bättre CSR-

prestation kan uppnås genom intressentteorin eftersom grunden i teorin är att tillfredsställa 

företagens intressenter och aktieägare. Detta görs genom att företagen uppdaterar intressenterna 

med väsentlig information, eftersom det håller intressenterna borta från att få en uppfattning 

om att något inte stämmer i företaget  (Amran & Keat Ooi, 2014).  
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Enligt EY (2015) har hållbarhetsredovisningen ökat dialogen mellan bolags intressenter och 

företag. Men Córdoba‐Pachón et al. (2014) förklarar att de är de interna intressenterna som 

sätter större tryck på ledningen. Däremot tar Maltby (1997) upp svårigheterna med att 

tillfredsställa intressenterna på grund av att intressenterna har olika informationsbehov. Detta 

kan leda till överrapportering eftersom företagen då har svårt att avgränsa sig i 

hållbarhetsrapporten. 

 

I kontrast till Maltby (1997) tar Ducassy och Montandrau (2015) upp att, majoritetsägarna 

kommer inte investera i CSR om de inte tjänar på CSR. En jämförelse mellan statliga och 

publika bolag kommer göras om vilken som är bättre på att miljöprestera i sin 

hållbarhetsrapport. Både statliga bolag och publika bolag kan förstås utifrån legitimitetsteorin. 

Dam och Scholtens (2013) samt Ducassy och Montandrau (2015) skriver att ett koncentrerat 

ägande är sammankopplat med sämre CSR-prestationer. Mot bakgrund till detta kommer 

studien att både förklara och undersöka hur uppföljningen av företagens miljönyckeltal 

redovisas. En kvantitativ undersökning kommer genomföras på statliga och publika bolag med 

fokus på miljörapporteringen, eftersom det är där de största bristerna finns hos företagen enligt 

Font et al. (2012), vilket gör att studien valt att fokusera på miljöaspekten i CSR.  

 

Sammanfattningsvis vill den här studien förklara hur trovärdiga de publika och statliga bolagen 

är i sina års- och hållbarhetsrapporter. Studien kommer att fokusera på fyra nyckeltal direkt 

kopplade till miljön. Genom att studera miljöprestation kan den här studien ge en ökad 

förståelse i hur mycket eller hur lite ett företag väljer att rapportera och följa upp 

miljönyckeltalen. Detta eftersom trovärdigheten har en betydande påverkan för företagen och 

hur de uppfattas i samhället, vilket kan förklaras med hjälp av de teorier som studien använder. 

Dessa är, legitimitet-, institutionell och intressentteorin. Dessutom blir det även rimligt att 

greenwashing får en roll i denna studie då de påverkar trovärdigheten i företagen, både positivt 

och negativt.  
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1.3 Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att förklara miljöprestation i de publika och statliga bolagens års- och 

hållbarhetsredovisning. 

 

Därav följer studiens problemformulering nedan: 

- Hur trovärdiga är publika och statliga bolag i sin hållbarhetsredovisning inom studiens 

miljöprestation och hur väl följer bolagen upp studiens miljöprestation? 
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1.4 Disposition  

Kapitel 1 - Inledning 

Detta kapitlet inleds med en presentation om studiens bakgrund där bland annat begreppet 

Corporate Social Responsibility (CSR) redogörs. Vidare diskuteras de två olika lagarna kopplat 

till statliga och publika bolag. Detta mynnar sedan ut i en problemdiskussion om hur legitimitet-

, intressent- och institutionell teori samt begreppet greenwashing kan förstås utifrån ett företags 

miljöprestation. Syftet och problemformuleringen av studien kommer därefter att presenteras, 

vilket är att undersöka trovärdigheten i de utvalda företags miljöprestation. Slutligen kommer 

en disposition av studiens uppbyggnad att presenteras. 

  

Kapitel 2 - Metod 

Detta kapitel handlar om att presentera vilka val och teoretiska tillvägagångssätt som har gjorts 

under studiens gång. Kapitlet inleds med en presentation av den teoretiska utgångspunkten som 

leder vidare till en diskussion om varför den deduktiva ansatsen använts i studien. Därefter 

presenteras studiens informationsinsamling och de teorival (legitimitet-, institutionell och 

intressentteorin) som studien har gjort, vilket slutligen mynnar ut i ett avsnitt om källkritik och 

etiska aspekter. 

  

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

Detta kapitel handlar om att presenterar mer djupgående de teorier som ligger till grund för 

studien. Kapitlet inleds med en litteraturöversikt av studiens samtliga begrepp, CSR och 

greenwashing. Därefter presenteras studiens tre teorier: legitimitet-, institutionell och 

intressentteorin. Vidare kommer studiens hypoteser att presenteras som härleds från de 

ovanstående teorierna. Slutligen presenteras en sammanställning av studiens formulerade 

hypoteser.  

  

Kapitel 4 - Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska material och vilka tillvägagångssätt som har valts 

under studiens gång. Först presenteras olika forskningsstrategier och varför valet av den 

kvantitativa strategin har gjorts. Därefter presenteras hur studien har genomförts och vilka val 

som har gjort samt studiens bortfall. Vidare presenteras studiens beroende-, oberoende- och 

kontrollvariabler samt hur dessa har operationaliserats.  
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Kapitel 5 - Empirin 

I detta kapitel kommer den insamlande datan för studiens olika variabler att först presenteras i 

form av frekvens och deskriptiv statistik tabeller. Därefter kommer den presenteras i två olika 

sambandstestande analyser, korrelations- och regressionsanalys.  

 

Kapitel 6 - Analys 

I detta kapitel kommer studiens olika hypoteser att analyseras, där studien antingen förkastar 

eller accepterar hypoteserna. Vidare kommer studiens teorier att analyseras gentemot 

hypoteserna och det empiriska resultatet, tillsammans med tidigare studiers resultat. 

  

Kapitel 7 - Slutsatser  

I det sjunde och sista kapitlet kommer slutaster att presenteras av det empiriska resultatet och 

studiens hypoteser, som reflekteras till studiens syfte. Vidare kommer studiens bidrag till 

forskningen att presenteras, praktiska implikationer och förslag till framtida forskning som 

slutligen mynnar ut i kritik mot uppsatsen. 
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2. Metod 

 

Detta kapitel handlar om att presentera vilka val och teoretiska tillvägagångssätt som har 

gjorts under studiens gång. Kapitlet inleds med en presentation av den teoretiska 

utgångspunkten som leder vidare till en diskussion om varför den deduktiva ansatsen använts 

i studien. Därefter presenteras studiens informationsinsamling och de teorival (legitimitet-, 

institutionell och intressentteorin) som studien har gjort, vilket slutligen mynnar ut i ett avsnitt 

om källkritik och etiska aspekter. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Genom att identifiera de olika miljönyckeltalen och hur väl statliga och publika organisationer 

arbetar med uppföljning inom CSR, vill studien bidra till den nuvarande forskningen, med en 

ny förståelse och kunskap kring statliga och publika organisationers användning av 

hållbarhetsredovisningen. För att skapa en förståelse kring studiens valda miljönyckeltal har 

befintlig teori använts. Utöver det har studiens hypoteser härletts från befintlig teori för att vid 

ett senare skede statistiskt testas för att kunna förkasta eller acceptera hypotesen. Under 

studiens gång har olika val behövts göras för att kunna genomföra studien, vilket presenteras 

närmare i detta kapitel men även i kapitel 4 (empirisk metod).  

2.2 Forskningsansats 

Studien innefattar en deduktiv forskningsansats och utesluter därmed en induktiv och abduktiv 

forskningsansats.   

2.2.1 Deduktion  

En deduktiv forskningsansats utgår från den befintliga teorin som finns och utifrån teorin 

skapar forskaren hypoteser. Utifrån hypoteserna påbörjas sedan en datainsamling som sedan 

avslutas med att ett resultat framställs. När resultatet är klart så accepteras eller förkastas 

hypoteserna som sedan kan kopplas tillbaka till den befintliga teorin. En nackdel med att 

använda en deduktiv ansats är att forskaren hamnar i en situation där man enbart förlitar sig på 

logiken, som hänför sig till hypoteser med dess falsifiering av teoriprövning. Därför kan det 

vara osäkert vilken teori som ska testas. (Bryman & Bell, 2017) 
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    Teori → observationer/resultat 

2.2.2 Induktion 

Med en induktiv forskningsansats skulle studien ha börjat med en empirisk undersökning. Då 

hade istället observationerna kopplas till teorier, för att sedan kopplas till empirin. 

Observationerna som görs kommer leda till att studien kan dra generaliserbara slutsatser där 

teorin blir resultatet. En nackdel med den induktiva ansatsen är att den empiriska datan som 

samlas in inte kan eller har en teoretisk koppling som leder till en teoriformulering. Studien 

väljer bort en induktiv ansats eftersom det finns svårigheter att få tillgång till det materialet som 

studien hade behövt för att bygga teorierna på. (Bryman & Bell, 2017) 

 

observationer/ resultat → teori 

2.2.3 Abduktion  

Den forskningsansatsen som är en blandning av både induktion och deduktion är abduktion. 

Den abduktiva ansatsen börjar med att ett problem upptäcks och behöver förklaras. Det kan 

vara så att den empiriska företeelsen inte kan förklaras av den existerande teorin, vilket kan 

vara ett problem för forskare. Fördelen med den abduktiva forskningsansatsen är att forskaren 

inte enbart begränsar sig till en tolkning, utan forskaren använder den forskningsansatsen, 

induktion eller deduktion som passar bäst av de möjliga alternativen. Detta leder till att studier 

som använder den abduktiva forskningsansatsen kommer kunna undvika de ramar som finns 

och som är kopplade till de två andra forskningsansatserna, för att kunna utveckla teorier om 

verkligheten. (Bryman & Bell, 2017) 

2.2.4 Studiens forskningsansats  

Studien använder teorier som är välbeprövade såsom legitimitets-, institutionell och 

intressentteorin. Dessa teorier kan användas för att stödja studiens argument till varför 

företagen redovisar på det viset som de gör, gällande uppvisandet av hur mycket de rapporterar 

om miljön i sin års- och hållbarhetsrapport. Eftersom det finns beprövade teorier behöver inte 

studien utveckla några egna, vilket gör att en deduktiv forskningsansats har använts. Det stöds 

av tidigare studier som förklarar att statliga företag är mindre benägna att hållbarhetsrapportera 

(Heath, 2011). Även andra studier tar upp att företag är kopplade till deras sociala miljö med 



  

13 
 

en institutionell teorin (Ducassy & Montandrau, 2015). Donaldson och Preston (1995) skriver 

att företagets prestation uppnås när företagen tillgodoser intressenternas behov.  

2.3 Informationsinsamling och teorival 

De vetenskapliga artiklar som använts i studien har hämtats från Onesearch via 

Linnéuniversitetet, och Google scholars. Även facklitteratur har använts som ett komplement 

för studien. I det empiriska avsnittet har vi använt oss av års- och hållbarhetsredovisningar som 

hämtats från företagens hemsida, vilket kommer utgöra vår största informationskälla. 

  

Studien grundar sig i teorierna legitimitets-, intressent- och institutionell teori. Teoriernas 

bidrag till studien är att ge en större förståelse kring organisationernas beteende inom CSR. 

Nedan kommer varje teori som behandlas i studien förklaras enskild och varför just den valdes. 

  

Legitimitetsteorin valdes med hänsyn till att den är uppbyggd på ett socialt kontrakt som speglar 

hur samhället ser på organisationer. Organisationer försöker tillgodose samhällets 

förväntningar, på samma sätt har CSR en stor inverkan på om organisationer anses vara legitima 

eller inte. Det vill säga, arbetar organisationerna med CSR uppfyller de automatiskt en del av 

samhällets förväntningar. En annan viktigt aspekt i CSR är företagens intressenter (Carroll & 

Shabana, 2010; Deegan & Unerman, 2011). 

  

Den andra, intressentteorin, förklarar att intressenternas inflytande växer mer och mer i 

organisationer samt att större hänsyn tas till intressenternas åsikter (Deegan & Unerman, 2011). 

För den här studien är intressentteorin en viktig del eftersom de ställer krav på organisationerna 

att de bland annat utvecklar sin hållbarhetsredovisning (Maltby, 1997). 

  

Den sista teorin, institutionell teorin, valdes på grund av att teorin kan förklara organisationers 

beteende och varför de liknar varandra i vissa delar (Deegan & Unerman, 2011). När det gäller 

hållbarhetsredovisningen kan det vara svårt för organisationer att vara unika i sin rapport. 

Närmare bestämt så är riktlinjerna för exempelvis GRI begränsade och strama, vilket kan vara 

en av anledningarna att hållbarhetsrapporteringarna tenderar att likna varandra (Deegan & 

Unerman, 2011). 
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2.4 Källkritik 

Studien har använt sig av allmänt accepterade teorier. Dessa teorier ska bidra med en förståelse 

till organisationernas redovisning inom CSR. Utöver dessa teorier är studien baserad på böcker, 

vetenskapliga artiklar, internetkällor och de valda företagens års- och hållbarhetsredovisningar, 

vilket studiens antagande och resonemang är byggt på. 

  

Vetenskapliga artiklar har legat till grund för vår studie. Merparten av artiklarna som finns med 

i studien är förhandsgranskade, även kallat Peer Reviewed. Det vill säga, är godkända av 

forskare innan publicering i en vetenskaplig tidskrift. Böckerna som använts i studien är till 

största del tidigare kurslitteratur och har bidragit med en helhetsöverblick. De vetenskapliga 

artiklarna ger däremot en mer särskild inriktning på studiens ämne. Internetkällor är ett 

komplement till studiens böcker och artiklar som har används i en låg omfattning på grund av 

förekommande brister i tillförlitligheten. 

  

I den empiriska studien har års- och hållbarhetsredovisningar använts för att få fram den 

information som behövs till studien. Års- och hållbarhetsredovisningen är hämtade från 

företagens hemsida. Dessa dokument är offentliga och därav kan företags finansiella rapporter 

anses som tillförlitliga eftersom en oberoende revisor har granskat dessa. Däremot är 

hållbarhetsaspekterna i rapporterna mycket utav en tolkningsfråga och därmed kan det vara 

svårt att bedöma tillförlitligheten. Vi anser däremot att detta inte påverkar vår studie i någon 

större utsträckning då studien är baserat på hur väl de rapporterar och följer upp studiens valda 

miljönyckeltal.  

2.5 Etiska aspekter 

Det finns fyra olika aspekter att ta hänsyn till gällande etiska principer. Dessa fyra benämns 

som nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002; Bryman & Bell, 2017). Nyttjandekravet enligt Bryman och Bell 

(2017) innebär att informationen och uppgifterna studien får tillgång till, för enskilda individer, 

ska endast nyttjas för forskningens syfte och inget annat. Konfidentialitetskravet innebär att 

informationen och personuppgifterna studien besitter ska hanteras på ett säkert sätt så ingen 

annan obehörig kommer åt den (Bryman & Bell, 2017). Samtyckeskravet handlar om att 

individerna som är deltagande i studien ska göra det frivilligt och att dem får avbryta 
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deltagandet när dem vill. Skulle individen vara under 18 år måste den få ett godkännande av 

dennes förälder för att kunna delta. Den sista, informationskravet, innebär att studiens författare 

ska ge ut information om studiens syfte och de olika momenten i undersökningen till de 

relevanta personerna som studien berör (Bryman & Bell, 2017).  

 

Denna studie är uppbyggd på en innehållsanalys, vilket gör att materialet som används redan 

är publicerade och offentliga. Studien innehar ingen känslig information om någon specifik 

individ utan enbart allmän offentlig information om företagen. Det leder till att de fyra 

aspekterna uppfylls och studien anses inte bryta mot nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet eller informationskravet.  
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3. Referensram 

Detta kapitel handlar om att presenterar mer djupgående de teorier som ligger till grund för 

studien. Kapitlet inleds med en litteraturöversikt av studiens samtliga begrepp, CSR och 

greenwashing. Därefter presenteras studiens tre teorier: legitimitet-, institutionell och 

intressentteorin. Vidare kommer studiens hypoteser att presenteras som härleds från de 

ovanstående teorierna. Slutligen presenteras en sammanställning av studiens formulerade 

hypoteser.  

 

3.1 Litteraturöversikt 

3.1.1 CSR 

CSR kan förstås som organisationernas samhällsansvar. Att sätta en gemensam definition på 

CSR är svårt, då många uppfattar det olika (Mcwilliams, Siegel & Wright 2006; Lin-Hi & 

Müller 2013). Votaw och Sethi (1973) samt Göbbels (2002) uttalar sig om CSR som att “det 

betyder något, men inte alltid samma sak för alla” (Se: van Marrewijk, 2003, 96). Däremot 

grundar CSR sig oftast i tre aspekter: ekonomiska, sociala och miljömässiga 

(Regeringskansliet, 2013; Van Marrewijk, 2003). Van Marrewijk (2003) skriver att alla tre 

aspekter behövs. Det ekonomiskt ansvar, är den mest nödvändiga delen för att organisationen 

ska existera (Carroll, 2016). Vinsten ska delas ut till ägarna och investerare, och utöver det ska 

även resurserna används så verksamheten kan fortsätta att existera och växa. Organisationen 

ska dessutom kunna använda kombinationen av att utveckla bra service och varor samt sätta ett 

sådant pris att allmänheten tycker priset är värt varan (utbudet och efterfrågan), men samtidigt 

generera vinst (Carroll, 2016). Det sociala ansvaret innebär istället att arbetsförhållandena i 

företag är rättvisa mot anställda och leverantörer samt att de mänskliga rättigheterna inte får 

kränkas. Det miljömässiga kravet handlar om att företag inte får påverka naturens livsmiljö, där 

djur och växter lever, i alltför hög omfattning. Företag måste återskapa de resurser de använder 

(Carroll, 2016; Carroll & Shabana, 2010). Exempelvis ska skogsindustri plantera lika många 

nya träd som de tar ner. Företags miljöpåverkan kan förstås utifrån två aspekter, direkta och 

indirekta. Där den direkt miljöpåverkan förekommer inom företaget och som avser till exempel 

energianvändning eller alstring av avfall. Indirekt miljöpåverkan är effekter som uppstår av 
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verksamheten, “till exempel miljöpåverkan från tjänster och varor som företaget köper eller 

från de tjänster och varor som företaget säljer” (Nationella miljömålssamordnaren för 

näringslivet, 2016, 11). Det är den indirekta miljöpåverkan som oftast har störst effekt på miljön 

(Nationella miljömålssamordnaren för näringslivet, 2016).  

 

Carroll och Shabana (2010) argumenterar varför företagen ska implementera CSR i deras 

organisation. De skriver att företag får se CSR som en långsiktig investering och att det på sikt 

skapar fördelar för företagen. Med andra ord, vill organisationer fortsätta existera på marknaden 

bör de tänka på att värna om miljön och vår framtid. Nu är det snarare så att allmänheten 

förväntar sig att organisationer tar sitt ansvar i specifikt hållbarhetsfrågor, och genom att 

implementera CSR uppfyller de en del av detta ansvar. Det sista argumentet Carroll och 

Shabana (2010) tar upp är att organisationer bör se till att ha tillräckligt med resurser för att 

lyckas med sin implementeringen av CSR. Att planera och förbereda inför framtiden, det vill 

säga att vara proaktiv visar sig vara mer lönsamt för organisationers ekonomi, jämfört med att 

ta hand om problemen först när de väl inträffar (Carroll & Shabana 2010).  

 

Carroll och Shabana (2010) tar även upp business case. Med detta menar de: vilken påverkan 

CSR-aktiviteterna får ur ett finansiellt eller ekonomiskt perspektiv för företag. Business case 

delas in i fyra olika delar vilka är “(1) minska kostnader och risker; (2) stärka legitimitet och 

rykte (3) bygga konkurrensfördelar och (4) skapa win-win-situationer genom synergistisk 

värdeskapande“ (Carroll & Shabana, 2010 s. 101, vår översättning). Ur business case olika 

delar, ser de ett långsiktigt perspektiv på CSR, som hör ihop med de två sista delarna (3 och 4), 

och ett kortsiktigt perspektiv på CSR som hör ihop med de två första delarna (1 och 2). Den 

långsiktiga synen innebär att företag ser de framtida ekonomiska fördelarna med CSR, 

samtidigt som det gynnar miljön. Medan den kortsiktiga synen handlar om att hantera sina 

CSR-aktiviteter i nutid och att lösa problemen som har en direkt påverkan på företagen (Carroll 

& Shabana, 2010). 

 

Det existerar faktiskt bolag vars verksamhet skapar negativa konsekvenser för världen men som 

försöker kompensera upp det med CSR, i syfte att skydda sitt anseende (Uldam, 2018). Det har 

blivit mer och mer betydelsefullt att uppfylla aktieägarnas förväntningar, men att mycket av 

detta CSR-arbete är greenwashing (Uldam, 2018; Scherer et al., 2013).  
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3.1.2 Greenwashing  

Enligt The Concise Oxford English Dictionary (10th Edition) definieras greenwashing som 

“Vilseledande information sprids av en organisation för att presentera en miljöansvarig 

offentlig bild; en offentlig bild av miljöansvar som utfärdats av eller för en organisation. Men 

den uppfattas som obefogad eller avsiktligt vilseledande” (Se: Lyon & Maxwell, 2011, vår 

översättning). Det kan handla om att dem förskönar hållbarhetsrapporten eller helt enkelt inte 

berättar sanningen. Det behöver däremot inte betyda att företaget utger falsk information men 

det kan innebära att företaget väljer att utesluta särskilda miljöskadliga upplysningar i 

hållbarhetsrapporten. Det kan vara att företaget vill visa upp en starkare sida av företaget för 

samhället än vad de egentligen är, vilket gör att det skriver ut mer positiva miljömässiga och 

sociala aspekter för att överösa det negativa (Mahoney, Thorne, Cecil & Lagore, 2013). 

Mahoney et al. (2013, 353) tar upp ett exempel “som jämförde ett företags faktiska 

miljöprestation till sin miljörapportering och fann mycket lite upplysningar om dess negativa 

miljöprestation, som hänför sig till ett företags försök att porträttera sig som en bra 

medborgare”. Anledning bakom detta kan vara rädsla från företagen att bli granskade av sina 

intressenter.  

 

Greenwashing blir allt mer känt för allmänheten. Detta har bidragit till att företagens 

hållbarhetsarbete har ökat och det har även gjort att företagen känner pressen att uppfylla vissa 

hållbarhetsmål (Laufer, 2003; Mahoney et al., 2013). Cuerel Burbano och Delmas (2011) tar 

upp en undersökning som TerraChoice gjorde under åren 2008/2009, vilket resulterade i att 

minst en av de sju vanligaste felstegen som lade grunden till greenwashing begicks på 95 

procent av de studerade företagen. De sju felstegen är (1) dold avvägning, som till exempel kan 

vara att företaget talar om att produkten är miljövänlig utifrån en liten aspekt (återanvänt 

material) medan större delar (gasutsläpp och energianvändning vid tillverkningen) gör att 

produkten egentligen inte är så miljövänlig (Dahl, 2010; D’Alessandro, 2014). (2) Inga bevis 

kan till exempel vara att företaget går ut med att produkten är miljövänligt utan att ha några 

konkreta stöd för det. (3) Vaghet kan till exempel vara att företaget använder sig av vissa termer 

och begrepp som är breda och svåra att definiera. Produkten innehåller helt naturliga 

ingredienser men dessa kan fortfarande vara skadliga. (4) Irrelevans kan vara exempel på när 

företaget skriver något som är egentligen sant men är inte relevant när man undersöker om 

produkten är miljövänlig. (5) Mindre av två onda, det kan till exempel vara att företaget tar upp 

att denna produkten är miljövänlig i jämförelse med en annan produkt i samma kategori, 
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organisk eller el cigarett är bättre än en vanligt cigarett men det är fortfarande en ohälsosam 

cigarett. (6) Manipulering, det vill säga små ljuga. Att företaget marknadsför något som inte är 

sant. (7) Tillbedja falska etiketter, det kan till exempel vara att företaget hävdar att produkten 

har en certifiering men som inte finns i verkligheten (Dahl, 2010; D’Alessandro, 2014).  

3.2 Teori 

3.2.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin är inriktad på samhället och organisationers möjlighet till att faktiskt möta 

upp till de värderingar och normer som samhället ställer (Deegan & Unerman, 2011). Utöver 

det ska även hänsyn tas till de externa intressenternas behov och krav. Suchman (1995) skriver 

att legitimitet också är ett sätt för organisationer att erhålla resurser från samhället om det visar 

sig att de agerar på ett korrekt sätt. Men legitimitet handlar också om att påverka relationerna 

mellan parter som på sikt kan leda till ökad trovärdighet för organisationer. 

  

Legitimitetsteorin grundar sig i att organisationer eftersträvar att följa samt att det skall 

uppfattas som att de följer, de normer och regler som samhället anser vara legitima (Deegan & 

Unerman, 2011). Över tid kommer dessa normer och regler att ändras, vilket innebär att 

företagen måste hänga med i utvecklingen. Legitimitetsteorin har en idé om att det finns ett 

socialt kontrakt mellan samhället och organisationer (Deegan & Unerman, 2011; Scherer et al., 

2013). Kontraktet innehåller förväntningar på organisationer, både som explicita förväntningar 

(uttryckta i lag) och implicita förväntningar (outtryckta i lag), det vill säga lagar som är 

underförstådda. Hos organisationer idag är det de sociala och miljömässiga faktorerna som 

ligger i fokus, som till exempel mångfald och företags anställda, jämfört med tidigare då 

lönsamhet var de största fokuset (Deegan & Unerman, 2011). Utifrån detta behöver 

organisationer ta större hänsyn till samhället för att behålla sin legitimitet. Dowling och Pfeffer 

(1975) skriver att legitimitet dessutom anses ha en större påverkan på vissa företag än andra. 

Exempel på avgörande faktorer kan bland annat vara storleken på företaget och hur synliga 

företaget är utåt. Företag som är större och mer synliga i samhället tenderar att få fler fördelar 

inom de sociala och politiska aspekterna, genom att i större utsträckning engagera sig i ett 

legitimitetsökande beteende (Dowling & Pfeffer, 1975). 
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Om organisationer inte tar hänsyn till allmänheten kan ett legitimitetsgap uppkomma (Deegan 

& Unerman, 2011; Heath 2011). Men det finns två andra sätt som ett legitimitetsgap kan 

uppkomma. Det första är om samhället förändras och att organisationer inte förändras i takt 

med samhället. Det andra är att den information som kommer från företaget kan påverka 

organisationen negativt om samhället anser att informationen inte håller sig till det sociala 

kontraktet. Därför använder organisationer sig av sin hållbarhetsredovisning för att nå ut till 

samhället, för att visa att organisationen arbetar med att behålla/uppnå full legitimitet (Deegan 

& Unerman, 2011). Även media påverkar organisationerna och kan skapa ett legitimitetsgap, 

till exempel om organisationerna undviker att svara på medias frågor kan legitimiteten sjunka 

eftersom det kan tolkas som att företaget döljer någonting (De Geer et al., 2009).   

3.2.2 Institutionell teori 

Institutionell teori handlar om ett likartat beteende mellan olika organisationer i olika branscher 

(DiMaggio & Powell, 1983). Grunden ligger i att organisationer vill få samhällets godkännande 

av de förväntningar och normer som finns i samhället, som även kan förstås utifrån legitimitet 

vilket har diskuterats tidigare. Detta medverkar till att organisationerna får liknande former på 

uppbyggnad och karaktär samt likartat agerande när dem medverkar på samma marknad 

(Meyer & Rowan 1977; Deegan & Unerman, 2011). Teorin skiljer på två stycken aspekter, 

isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983) och frikoppling (Deegan & Unerman, 2011). 

  

Isomorfism, grundar sig i en process där organisationer som ställs inför samma förutsättningar 

intar även liknande struktur inom samma marknad (Deegan & Unerman, 2011). Anledning till 

att många organisationer har liknande struktur är på grund av att det är lättare att motstå kritik 

från samhällets normer och förväntningar. Meyer och Rowan (1977) skriver att företagen 

använder de isomorfistiska beteendet för att antingen erhålla eller behålla legitimitet. DiMaggio 

och Powell, (1983) samt Deegan och Unerman (2011) tar upp tre stycken olika typer av 

isomorfism: tvingande, imiterande och normativ.  

 

Den första, tvingande isomorfismen beskriver DiMaggio och Powell (1983) som att den 

uppkommer när det institutionella trycket i organisationer förändras efter pressen från 

organisationens intressenter, vilket organisationen är beroende av. Det kan både förekomma 

formella påtryckningar som till exempel regler och lagar, samt informella påtryckningar från 

exempelvis sociala och kulturella sammanhang.  
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Den andra, härmande isomorfism handlar om att organisationer försöker likna varandra 

medvetet i enskilda delar (DiMaggio & Powell, 1983). Detta på grund av att de ser att 

konkurrenterna arbetar mer effektivt i en särskild del, där dem själva ligger steget bakom. Svaga 

organisationer imiterar således den ledande organisationen för att öka sin konkurrenskraft men 

också för att höja sin egna legitimitet (Deegan & Unerman, 2011).  

 

Den tredje, normativa isomorfismen handlar istället om pressen som kommer inifrån 

organisationen och att organisationer inom samma bransch tenderar att ha ett liknande beteende 

(DiMaggio & Powell, 1983). Detta uppstår ofta utifrån de normer som finns inom 

organisationer, till exempel kräver chefer att vissa interna regler ska följas eller utformningen 

av bokföring ska följas enligt en viss bokföringsstandard (Deegan & Unerman, 2011). 

  

Den andra aspekten i den institutionella teorin, frikoppling, grundar sig i att chefen försöker 

visa upp en positiv sida av organisationen medan i själva verket finns en helt annan  (Deegan 

& Unerman, 2011). Det existerar alltså en frikoppling mellan bilden samhället har fått av 

organisationen och den verkliga bilden organisationen egentligen har. Frikopplingen finns 

oftast i organisationers processer och åtagande samt att hållbarhetsredovisningen med dess 

miljömässiga och sociala aspekter brukar vara ett starkt exempel i dessa fall (Deegan & 

Unerman, 2011). Enligt Meyer och Rowan (1977) handlar det om att hålla aktiviteter och 

strukturer nära varandra för att bland annat behålla sin legitimitet.   

  

Bansal (2005) beskriver att hållbarhetsredovisning är ett väsentligt ämne i den institutionella 

teorin, framförallt på grund av tre aspekter. Den första hänför sig till att de diskussioner som 

pågår kring hållbarhet nu även tar upp vad organisationer ska göra och inte göra (Hoffman & 

Ventresca, 2002; Wade-Benzoniet, Hoffman & Thompson, 2002). Den andra handlar om hur 

samhället och dess medborgare ser på organisationer, och har att göra med hur organisationer 

tacklar de aktuella hållbarhetsaspekterna (Bansal & Roth, 2000). Dessutom skapas det ett 

accepterande från samhället om de värnar om hållbarhetsaspekterna. Den sista aspekten, 

handlar om att det blir mer och mer lagar och regler som påverkar hur organisationerna ska 

hållbarhetsredovisa (Frank, Hironaka & Schofer, 2000). 
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Beddewela och Fairbrass (2016) har gjort en studie i Sri Lanka på de institutionella 

påtryckningarna som organisationerna hanterar, i form av de olika aspekterna i isomorfism som 

ligger till grund för det ökade hållbarhetstrycket. De skriver även om hur organisationerna 

eftersträvar godkännande från samhället och dess intressenter, genom CSR-redovisningen. 

Studien kom fram till att det fanns starka band mellan de institutionella påtryckningarna och de 

två olika aspekterna i isomorfism, tvingande och normativ. Den härmande var inte med i 

resultat då dem inte kunde särskilja någon sådant institutionellt tryck. I den tvingande 

isomorfismen ser de att det är regeringen som skapar denna tvingande isomorfism genom att 

pressa publika och statliga organisationer att publicera en hållbarhetsredovisning. Den 

normativa isomorfismen hade större effekt på de organisationerna som inte var statligt ägda. I 

sist skriver Beddewela och Fairbrass (2016, 518, vår översättning) att “CSR-aktiviteter kan 

vara ett viktigt verktyg för organisationer som genomför strategiska svar för att hantera externt 

institutionellt tryck och i slutändan få legitimitet”. Detta institutionella tryck från samhället kan 

däremot leda till att företag utför greenwashing i deras hållbarhetsredovisning (Beddewela & 

Fairbrass, 2016). 

3.2.3 Intressentteorin 

Enligt intressentteorin påverkas organisationer av samhällets olika intressegrupper. De olika 

intressegrupperna har även åsikter om organisationer och hur det skall skötas, därför kommer 

olika kontrakt bildas mellan de olika intressenterna (Deegan & Unerman, 2011). Syftet med 

teorin är enligt Donaldson och Preston (1995) att leda och förklara företagens verksamhet samt 

företagens struktur. Teorin är mer implicit (inte uttryckta i lag) än explicit (uttryckta i lag), 

vilket kan bidra till en svårare förståelighet av teorins syfte. Intressentteorin kan delas in i ett 

etiskt perspektiv och ett ledningsperspektiv (Donaldson & Preston, 1995; Deegan & Unerman, 

2011). 

  

Det etiska perspektivet fokuserar på att oavsett vilken typ av makt en intressent har i en 

organisation ska intressenten behandlas rättvist. Det vill säga, det ska inte bero på den makt 

eller faktiska inflytande som intressenten har i organisationen. Det som ska påverka en 

organisation är den kompetens eller personliga erfarenheter som intressenterna har. Det finns 

två olika inriktningar en intressent kan vara, antingen primära eller sekundära (Clarkson, 1995). 

“Dem vars deltagande är så pass viktigt att företag inte skulle överleva på sikt utan detta 

deltagande” (Clarkson, 1995, 106, vår översättning), är de primära. Det sekundära är “de som 
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har inflytande, kan påverka, är påverkad eller påverkas av organisationen, men är inte 

engagerade i transaktioner med bolaget och är inte nödvändiga för deras överlevnad.” 

(Clarkson, 1995, 107, vår översättning). Eftersom det etiska perspektivet är normativt, handlar 

det inte om hur organisationer faktiskt agerar utan det handlar mer om hur de borde agera  

(Deegan & Unerman, 2011). 

  

Ledningsperspektivet handlar om de krav som intressenterna tar fram och vad ledningen 

kommer att försöka uppfylla (Deegan & Unerman, 2011). Till skillnad från det etiska 

perspektivet handlar ledningsperspektivet om hur företag faktiskt agerar. I det här perspektivet 

påverkas även organisationer av de olika förväntningarna som intressenterna har. Till större del 

kommer vissa intressenter att prioriteras mer än andra. De som prioriteras har oftast inflytande 

i organisationer genom makt, socialt eller ekonomiskt inflytande. Ytterligare intressenter som 

har inflytande är de som snabbt kan få uppmärksamhet i organisationer eller om samhällets 

normer och värderingar i stor grad uppfylls av intressenterna (Deegan & Unerman, 2011). 

  

Kraven från intressenterna är en av anledningarna till att hållbarhetsredovisningen har 

utformats (Maltby, 1997), även den ökade dialogen mellan bolags intressenter har ökat i och 

med hållbarhetsredovisningen (EY, 2015). Däremot beskriver Maltby (1997) två svårigheter 

med att tillfredsställa intressenterna. Det första, alla intressenter är inte intresserade av samma 

information som publiceras av företagen. Det andra, det kan förekomma en debatt kring 

miljörapporteringen och hur mycket som ska publiceras (Maltby, 1997). Även Antal et al. 

(2008) menar att det finns svårigheter i hur organisationerna ska rapportera sin 

hållbarhetsredovisning, hur organisationer ska avgränsa sig och hur detta ska mätas (Se: 

Borglund et al., 2010). För att företagen ska genomföra hållbarhetsredovisningen på ett 

acceptabelt sätt är det av betydelse att ledningen är engagerade och ser vilket 

informationsbehov som intressenterna har i företagen (Borglund et al., 2010). Är inte ledningen 

engagerade kan det leda till bristande förståelse och att ledningen inte ser att 

hållbarhetsredovisningen har en relation med de strategiska processer som finns i 

organisationen (Borglund et al., 2010). Argumenten ovan är av betydelse för att även 

upprätthålla legitimiteten i företagen.  
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3.3 Hypoteser 

Studiens hypoteser är uppbyggda utifrån ett institutionellt, intressent- och 

legitimitetsperspektiv samt begreppet greenwashing. Dessa kommer härledas utifrån statligt 

och publikt bolag, företagets miljöpåverkan, företagsstorlek samt jämställd könsfördelad 

styrelse.  

3.3.1 Statliga och publika bolag 

Statligt ägda företag kopplat till CSR har blivit mer intressant att studera på senare tid eftersom 

de enligt Córdoba‐Pachón et al. (2014) tidigare har varit isolerade från de debatter som funnits 

kring CSR. Detta är häpnadsväckande menar de eftersom ett stort antal statliga organisationer 

är ansvariga för ett stort antal miljömässiga problem som finns i samhället. På senare tid har de 

globala kriserna ökat pressen på de statliga bolagen och har därmed blivit mer delaktiga i 

debatterna (Córdoba‐Pachón et al., 2014). Córdoba‐Pachón et al. (2014) utgår från 

intressentteorin, detta eftersom olika intressenter har olika inflytande. Men även att olika 

intressenter ger nya möjligheter att utveckla företaget. De kom även fram till att det är de interna 

intressenterna som sätter ett större tryck på ledningen. Dessutom, även om chefer inom statligt 

ägda företag visar en medvetenhet kring CSR-principerna behöver de förbättras för att det ska 

bli en mer dynamisk syn. 

 

Garas och ElMassah (2018) utgår från legitimitetsteorin och de skriver att en hög 

ägarkoncentration maximerar företagens åtagande gentemot samhället med hjälp av CSR-

upplysningarna. Men de utesluter inte den institutionella teorin helt eftersom ett ökat 

institutionellt tryck leder till bättre CSR-upplysningar. Däremot skriver Heath (2011) att statligt 

ägda företag tenderar att vara mindre benägna att eftersträva höga resultat när det gäller CSR. 

Det bero på att staten ska vara en vakthund för samhället, det vill säga staten kontrollerar så allt 

sköts på rätt sätt. Men i och med att statliga bolag är mindre benägna att arbeta med CSR tappar 

de förtroende från samhället (Heath, 2011).  

 

Heath (2011) skriver att legitimitet är nära kopplat till organisationen. Eftersom när 

medborgarna godkänner organisationen behöver organisationen skapa ett värde, ett socialt 

kontrakt, som de behöver förtjäna för att behålla samhällets stöd. Företag tenderar att redovisa 

CSR-aktiviteter på grund av att de vill bibehålla sin legitimitet, för att tillfredsställa sina 

intressenter. I Nya Zeeland fanns ett fall där det statligt ägda bolaget fokuserade på att 
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maximera sin vinst istället för att vara ansvarsfulla mot samhället (Roper & Schoenberger-

Orgad, 2011). Däremot skriver istället Garde-Sanchez et al. (2018) att bibehålla vinst i ett 

statligt ägt bolag är inte det primära fokuset, utan det är att uppnå de sociala målen som finns 

uppsatta, vilket kan förstås utifrån legitimitetsteorin. De skriver även att statliga bolag ger ut 

fler upplysningar om de miljömässiga och sociala aspekterna jämfört med de publika bolagen. 

Dessa upplysningar är relaterade till hur stort företaget är, då större företag avslöjar mer än de 

mindre (Garde-Sanchez et al., 2018). Garde-Sanchez et al. (2018) visar att statligt ägda bolag 

finns bland annat till för att vara ett bra exempel för de publika företag när det gäller att främja 

och utveckla policys om CSR. Eftersom statligt ägda bolag kan har en stor inverkan på ett lands 

ekonomi kan det leda till att staten vill ligga steget före på den marknad som organisationen 

verkar på när det gäller CSR (Garde-Sanchez et al., 2018). Eftersom de vill ligga steget före, 

borde de statliga bolagen redovisa högre miljöprestation. Utifrån detta formuleras studiens 

första hypotes. 

 

Hypotes 1a: Statligt ägda bolag redovisar högre miljöprestation än publikt ägda bolag 

 

Ducassy och Montandrau (2015) skriver att företag är kopplade till sin sociala miljö enligt den 

institutionella teorin. Detta genom att de kan inta ett likartat beteende. Dam och Scholtens 

(2013) samt Ducassy och Montandrau (2015) skriver att CSR är negativt kopplat till företags 

ekonomiska prestation, när det finns ett koncentrerat ägande. De menar på att kostnader 

kopplade till CSR är inte strategiska investeringar utan de sänker enbart vinsten. 

Majoritetsägarna kommer inte att investera i CSR om de inte vinner på det själva (Ducassy & 

Montandrau, 2015). Men de tar upp att regulatorer och världsbörserna inte ställer specifika 

begränsningar på ägarkoncentrationen eftersom företagen bidrar till välfärd. Däremot kom flera 

studier (Dam et al., 2013; Ducassy & Montandrau, 2015) fram till att sämre CSR-prestationer 

kan associeras till koncentrerat ägande i företag. 

 

Grafström, Göthberg och Windell (2008, 159) skriver att det förekommer företag idag som ”tar 

sig an CSR utan att reflektera över varför de tar ett socialt ansvar eller på vilket sätt de lämpligen 

bör göra det.” Jenkins (2009) säger att CSR ska vara något företag gör och implementerar i sin 

verksamhet samt att det kan vara en avgörande faktor för att lyckas med sitt hållbarhetsarbete. 

Från Jenkins (2009) direktiv kan det förväntas att publika bolag rapporterar mer miljöprestation 

än de statliga bolagen. Detta eftersom de har ett större intresse i att vilja bibehålla eller öka sin 



  

26 
 

legitimitet, på grund av att dem är mer konkurrensutsatta än vad de statliga bolagen är, vilket 

bero på ägarstrukturen. Det kan även diskuteras att statliga bolag har en fallskärm, det vill säga 

att staten kan gå in och rädda företag, medan ett publikt bolag inte har samma möjlighet om 

inte en investerare går in med mer resurser. Tidigare studier styrker att statligt ägda bolag är 

mindre engagerade i CSR-aktiviteter (Heath, 2011), vilket kan betyda att publika bolag är mer 

engagerade i CSR-aktiviteter. Studiens andra hypotes utformas nedan.  

 

Hypotes 1b: Publikt ägda bolag redovisar högre miljöprestation än statligt ägda bolag. 

3.3.2 Företagets miljöpåverkan 

Varför ett företag arbetar med CSR kan skilja sig mellan vilken bransch ett företag tillhör, men 

även efterfrågan på CSR-aktiviteter i företaget (Blom, Arnberg & Gustafsson, u.å.). Både 

Donaldson och Preston (1995) samt Gamerschlag et al. (2011) förklarar i enlighet med 

intressentteorin, att syftet med företagens rapportering är att tillfredsställa företagens 

intressenter och aktieägare, för att uppnå bättre CSR-prestation. Även Amran och Keat Ooi 

(2014) utgår också från intressentteorin, att det är viktigt att intressenterna är väl informerade 

om vad som händer i företaget, eftersom de är mindre troligt att de skapar negativa 

uppfattningar om företaget. Gamerschlag et al. (2011) samt Amran och Keat Ooi (2014) kom 

fram till att företag som är i en bransch som har stor miljöpåverkan rapporterar mer CSR. Enligt 

Donaldson och Preston (1995) kan detta göra att företag som tillhör olika branscher rapporterar 

väldigt olikt varandra i sin hållbarhetsredovisning. Även Sweeney och Coughlan’s (2008) 

studie påvisar att det finns skillnader gällande företags CSR-aktiviteter om de befinner sig i 

olika branscher. Studien visade att företag som är inom branscherna olja och gas, detaljhandeln 

samt fordonsbranschen tenderar att redovisa mer om miljön i sina hållbarhetsredovisningar 

(Sweeney & Coughlan, 2008). Arbetar inte företagen med CSR tappar de en viktig 

konkurrensfördel enligt Blom et al. (u.å.). 

 

Enligt ovanstående studier kan det ses att företag som har en större miljöpåverkan i samhället 

kommer vilja redovisa mer om miljön och vad de gör för miljön (Donaldson och Preston 1995; 

Sweeney & Coughlan, 2008). Eller så kommer företagen vilja dölja eller undvika att inte 

redovisa det som påverkar miljön på ett negativt sätt. Mitnick (2000) stödjer detta och skriver 

att företag som har en negativ påverkan i ett särskild hållbarhetsaspekt tenderar att redovisa 
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mindre i denna aspekt, som till exempel de sociala aspekterna, och mer i ett annan aspekt där 

företag har en positiv inverkan. Utifrån detta har studien utvecklat en hypotes som följer nedan. 

 

Hypotes 2a: Företag med större miljöpåverkan redovisar högre miljöprestation. 

 

Mahoney et al. (2013) skriver att företag vill uppvisa en stark bild av sig själva i samhället, 

vilket kan leda till att företaget förskönar hållbarhetsrapporten i syfte att göra bilden ännu 

starkare. Utifrån greenwashing kan då ett företag minska ner de negativa miljöupplysningar 

och försäkra de positiva miljöhandlingar i hållbarhetsrapporten (Mahoney et al., 2013). Detta 

kan då leda till att företagen tar upp de positiva upplysningarna utförligt samt har flera års 

uppföljning medan det negativa förminskas och har inte med någon uppföljningen alls. Enligt 

D’Alessandro (2014) är bland annat de vanligaste felstegen inom greenwashing dold 

avvägning, inga bevis, mindre av två onda, vaghet och manipulering vilket kan förstås i att 

företagen rapporterar mindre miljöprestation för att se bättre ut för samhället. För enligt Laufer 

(2003) samt Mahoney et al. (2013) har pressen på företagen ökat om att ge ut en bra 

hållbarhetsrapport, vilket kan leda till att företags behov av att uttrycka sig bättre och förminska 

bristerna blir allt större.  

 

Företag som har hög miljöpåverkan skulle inte enligt (May, Cheney och Roper, 2007) anstränga 

sig i lika stor utsträckning om inte lagarna fanns där och tvingade företagen att 

hållbarhetsredovisa. Företag anser att upprätthålla CSR-aktiviteter är resurskrävande och 

innebär en lägre vinst för företaget (May et al., 2007), vilket kan skapa problem eftersom de 

inte ser de fördelar CSR ger företaget på lång sikt.  

 

Cho, Freedman och Patten (2012) diskuterar att de företag som har en hög miljöpåverkan skrev 

mer om de utgifter som är kopplade till hållbarheten, istället för att skriva om de förbättrade 

värdena i företagets hållbarhet. Detta resonemang stödjer även Mitnick (2000) som menar att 

företag inte kommer rapportera om en särskild miljöaspekt om företaget har en negativ inverkan 

på miljön i den aspekten. Detta resulterar i att företagen väljer istället att rapportera mer på de 

aspekterna som de har en positiv miljöpåverkan på (Mitnick, 2000). Utifrån detta härleds 

studiens hypotes.  

 

Hypotes 2b: Företag med större miljöpåverkan redovisar lägre miljöprestation.  
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3.3.3 Företagsstorlek  

Enligt Russo och Tencatis (2008) används intressentteorin för att lättare förklara de större 

företagen och varför de använder sig av CSR-aktiviteter. En annan studie av Udayasankar 

(2008) utgår från ett institutionellt och legitimitetsperspektiv, där företagen förklaras av ett 

utomstående sammanhang som drivs av sin medverkan i CSR-aktiviteterna, detta kopplas till 

olika intressenter som slutligen kan belönas med legitimitet. Större företagen har mer resurser 

till att utföra sina CSR-aktiviteter (Russo & Tencatis, 2008), vilket kan leda till ökad legitimitet. 

Även Garde-Sanchez et al. (2018) stödjer detta med att skriva att företagets storlek påverkar 

företagets legitimitet men även mängden av deras miljömässiga och sociala upplysningar. 

Legitimiteten kan förstås genom detta resultat eftersom företag får mer socialt och politiskt 

stöd, vilket kan ge mer uppmärksamhet för företaget (Garde-Sanchez et al., 2018). Det kan ses 

som positivt på grund av att de kan bidra till ett bättre miljöklimat, men samtidigt blir det en 

press för de större företagen att nå upp till de förväntningar kring hållbarhetsrapporten, inte 

minst från intressenterna (Russo och Tencatis, 2008). Detta stödjer även Donaldson (2001), att 

stora företag har en större administration som kan sköta CSR-aktiviteterna.  

 

Det är även företagens intressenter som i stor utsträckning påverkar innehållet i 

hållbarhetsredovisningen (Abbott & Monsen, 1979; Patten, 1991; Maltby, 1997; Amran & Keat 

Ooi, 2014). Russo och Perrini (2010) tar upp att det är de strukturella skillnaderna som är 

skillnaden mellan bolagen eftersom intressenter har olika förväntningar på företaget. Ett mindre 

företag har oftast inte samma möjligheter, vilket kan bero på att de inte har tillgång till likartade 

resurser som krävs för att arbeta med de uppsatta målen, som till exempel att minska sitt 

koldioxidutsläpp. Deras resultat stödjer argumentet att de större företagen har tillgång till de 

resurser som krävs för att utveckla ett bra CSR arbete. Även Perry och Towers (2009) tar upp 

att mindre och medelstora företag inte har ett lika stort intresse av CSR på grund av de 

begränsade resurser.  

 

Däremot kom Udayasankar (2008) fram till att, hur mycket CSR-aktiviteter som ett företag 

använder kan förstås utifrån en U-formad jämförelse. Det betyder att små företag redovisar 

mycket CSR-aktiviteter och sedan sjunker aktiviteterna när företaget är medelstort för att öka 

när det är ett stort företag (Udayasankar, 2008). Vidare säger Udayasankar (2008) att det är de 

medelstora företagen som lägger minst tid på CSR-aktiviteter jämfört med både små och stora 

företag. Vidare tar Baumann-Pauly, Wickert, Spence och Scherer (2013) upp att forskare inte 
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har kunnat påvisa att små och medelstora företag inte skulle ha samma möjlighet att 

implementera CSR som större företag. 

 

Legitimitet är också en stor bidragande faktor till att de större företagen arbetar mer med CSR-

aktiviteter än de medelstora och små företagen, då dem är mer angelägna att bibehålla sin 

legitima status i samhället. Skulle de sociala kontraktet försvinna från de större företagen hade 

konsekvenserna blivit mer påtagliga än det skulle bli med ett mindre företag. En ytterligare 

bidragande faktor kan vara att de större företagen ska vara en förebild till de mindre företagen, 

vilket därmed ökar pressen ännu mer, att deras miljöprestation ska vara mer omfattande. 

Dessutom påverkar företags intressenter företaget i och med att de kan ställa krav på hur de ska 

hållbarhetsredovisa (Maltby, 1997; Amran & Keat Ooi, 2014), samt att större företag förväntas 

hållbarhetsredovisa mer efter påtryckningar från intressenterna (Abbott & Monsen, 1979; 

Patten, 1991). Med detta som bakgrund har studien utvecklat hypotes tre.  

 

Hypotes 3: Företagsstorlek är positivt relaterat till att företaget redovisar högre 

miljöprestation. 

3.3.4 Jämställd styrelse  

Jämställdhet i företags styrelse mellan kvinnor och män är ytterligare något som kan påverka 

företags beslut gällande utförandet av CSR-aktiviteterna. Enligt Mainieri, Barnett, Valdero, 

Unipan och Oskamp (1997) tenderar kvinnor att värna mer om miljön än män. Detta har 

studerats genom till exempel att kvinnor oftare återvinner avfall eller köper fler produkter som 

är mer skonsamma för miljön (Mainieri et al., 1997). Fler studier som Williams (2003) visar på 

att kvinnor känner mer ansvar och omtanke gällande företags CSR-aktiviteter och behovet av 

att hjälpa andra, snarare än att skapa hög vinst till företaget. Daily och Dalton (2003) tar även 

upp att kvinnor oftare tar hänsyn till företags intressenter och deras kunders behov, vilket kan 

vara en ytterligare anledning till att kvinnor möjligtvis tar ett större åtagande gällande företags 

hållbarhet. Denna anledning styrker även Bear, Rahman och Post (2010) med deras studie som 

påvisar att fler kvinnor i styrelsen har ett positivt samband till både storleken och ökningen på 

företags CSR-aktiviteter. Deras studie konstaterar att desto fler kvinnor det finns i styrelsen ju 

mer ökar företags CSR-aktiviteter.  
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Vad är det då som gör att ett företag har fler män i sin styrelse. Enligt Bems (1974) studie finns 

det specifika egenskaper för män respektive kvinnor. Männen skulle enligt samhället bland 

annat vara riskbenägna, ambitiösa, tävlingsinriktade, aggressiva och ha ledarskapsfärdigheter. 

Medan kvinnor skulle bland annat vara enligt studien förstående, tillgivna, lojala, glada, blyga, 

uppmärksamma på andras känslor och försiktiga (Bem, 1974). Dessa egenskaper, som tydligt 

visar en skillnad mellan könen, kan det vara en förklaring till att styrelserna ser ut så som de 

gör och har gjort. Sundén (2002) skriver att det även kan bero på att männen har haft en längre 

karriär bakom sig och fler har haft en Vd-post i jämförelse med kvinnorna, vilket är erfarenheter 

ett företag gärna ser i en styrelse. 

 

AllBright (2014) skriver att det fortfarande oftast är männen som tar över styrelserollerna i 

företag och att jämställdheten i företagens styrelser bör förbättras. Enligt AllBright (2014) och 

Dahlén (u.å.) är det jämställt i styrelsen när “inget av könen har en lägre representation än 40 

procent av styrelseledamöterna” (Dahlén, u.å., 4). Flera artiklar (Ruigrok, Peck och Tacheva, 

2007; Adams & Ferreira, 2009) argumenterar att en jämn fördelning av kvinnor och män ger 

en mer effektiv styrelse för företagen. Det kan finnas många anledningar till att företagen vill 

ha jämställt mellan kvinnor och män i styrelsen. Legitimitet är en möjlig sådan, där företagen 

försöker skapa eller höja sin legitimitet till samhället och sina intressenter med en jämn 

könsfördelning. Då kan kvinnorna i styrelsen bidra till en ökad legitimitet eftersom de 

kännetecknas av att ta mer i beaktande när det gäller vad de andra intressenterna har för åsikter 

(Daily & Dalton, 2003), vilket kan ge en mer positiv bild av företag. Med detta som bakgrund 

har studien utvecklat en hypotes som grundar sig i att en jämställd könsfördelning i styrelsen 

har ett större engagemang gällande arbete med miljöfrågor och uppvisar därmed högre 

miljöprestation. 

 

Hypotes 4: En jämställd styrelse är positivt relaterat till att företag rapporterar högre 

miljöprestation.  
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3.4 Hypotessammanställning 

I tabell 1 finns en sammanfattning av studiens formulerade hypoteser. 

 

Tabell 1: Sammanfattning av studiens formulerade hypoteser  
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4. Empirisk metod 

 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska material och vilka tillvägagångssätt som har 

valts under studiens gång. Först presenteras olika forskningsstrategier och varför valet av den 

kvantitativa strategin har gjorts. Därefter presenteras hur studien har genomförts och vilka val 

som har gjort samt studiens bortfall. Vidare presenteras studiens beroende-, oberoende- och 

kontrollvariabler samt hur dessa har operationaliserats.  

 

4.1 Forskningsstrategi 

Det finns två dominerande forskningsstrategier enligt Bryman och Bell (2017), dessa är 

kvantitativ forskningsstrategi och kvalitativ forskningsstrategi. Båda tas upp nedan för att sedan 

i det sista avsnittet ta upp varför den kvantitativa forskningsstrategi används. 

4.1.1 Kvantitativ 

Den kvantitativ forskningsstrategin grundar sig i insamling av data. Vanligtvis är det ett stort 

urval som används (Bryman & Bell, 2017). En kvantitativ studie kan använda sig av olika 

metoder för att samla in sin data. Forskaren kan exempelvis använda sig av enkäter eller 

offentligt publicerad data, för att i ett senare skede kunna förklara varför en del företag tenderar 

att rapportera mer om miljön än andra. Den kvantitativa strategin brukar förstås utifrån ett 

deduktivt synsätt eftersom fokuset ligger på att utgå från teorin och pröva dessa för att få fram 

empirin. Detta mynnar därefter ut i en analys med ett objektivistiskt synsätt, vilket brukar 

kopplas till ett deduktivt synsätt (teori till empiri). Fördelen med en kvantitativ 

forskningsstrategi är att resultatet som framkommer kan generaliseras eftersom ett stort antal 

observationer har gjorts (Bryman & Bell, 2017). 

 

Däremot får kvantitativa forskare en del kritik från kvalitativa forskare. Bland annat kritiserar 

de hur kvantitativa forskare arbetar när de utför och skickar ut en enkät, då det vanligtvis är ett 

stort bortfall eftersom svaren inte kan vara helt trovärdiga samt att analysen inte symboliserar 

verkligheten (Bryman & Bell, 2017). 
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4.1.2 Kvalitativ 

Kvalitativ forskningsstrategi grundar sig i en djupgående ordanalys, istället för en kvantifiering 

av data, där tolkningen av verkligheten spelar stor roll (Bryman & Bell, 2017). En djupgående 

ordanalys brukar hänföra sig till den induktiva synen, där den empiriska undersökning kommer 

i första hand och sedan valet av teori. Den kvalitativa strategin vill komma djupt in i människans 

inre för att förstå verkligheten. Därför har inte den kvalitativa forskaren ett speciellt stort urval. 

Det är för att forskaren vill försöka skapa en relation till de som deltar. Intervjuer är vanligt 

förekommande i en kvalitativ studie och intervjuerna kan vara strukturerade på olika sätt. En 

ostrukturerad intervju karaktäriseras av att följdfrågor ställs istället för direkta frågor. I en 

strukturerad intervju däremot ställer forskaren samma frågor till de som intervjuas. Fördelen 

med intervjuer är att kompletterande frågor kan ställas för att kunna gå ännu djupare in på 

ämnet (Bryman & Bell, 2017). 

 

Däremot riktar även de kvantitativa forskarna kritik mot den kvalitativa forskningsstrategi, 

eftersom de menar att forskningsstrategin är för subjektiv och forskaren kan lägga in sin 

personliga värdering i det som den tycker är viktigt och betydande (Bryman & Bell, 2017). Det 

kan därmed resultera i ett missvisande resultat. Kvantitativa forskare menar även att det är svårt 

för en kvalitativ studier att uppnå en generalisering av resultatet eftersom urvalet inte är stort 

(Bryman och Bell, 2017). 

4.1.3 Studiens forskningsstrategi 

En kvantitativ forskningsstrategi motiveras i den här studien eftersom studien fokuserar på 

företagens miljöprestation inom statliga och publika bolag, där det undersöks om uppföljning 

är en central del i bolagens hållbarhetsrapport. Utifrån detta har hypoteser härletts vilket 

resulterar i en kvantitativ forskningsstrategi. Detta genomförs av en uppsättning kategorier 

inom miljön, där måttet på företagens miljöprestation studeras. Studien har en ambition att sätta 

poäng på hur väl företagen tar upp studiens valda nyckeltal inom miljön i deras 

hållbarhetsrapporter.  

 

Studien uteslöt en kvalitativ forskningsstrategi eftersom då hade studien fokuserat mer på en 

analys av det som skrivs och uttalas, då hade intervjuer varit att föredra på de valda bolagen. 

Då studien studerar 50 stycken företag år 2017, 49 stycken år 2015 och år 2016 hade en analys 

av alla dessa bolag inte varit genomförbar, under den tid studien hänför sig till. En begränsning 



  

34 
 

hade då behövts göras för att kunna genomföra studien och då hade troligtvis inte studien fått 

ett resultat som är generaliserbart.   

4.2 Undersökningsdesign och metod 

Undersökningsdesign eller även kallat forskningsdesign innebär enligt Bryman och Bell (2017) 

hur insamlingen av datan och analysen av studien har genomförts. De tar upp fem stycken olika 

sätt att genomföra en undersökning, vilket är tvärsnitts-, longitudinell-, experimentell-, 

fallstudier och komparativ design. En tvärsnittsdesign innebär att man göra olika observationer 

med en viss typ av grupp under en fastställd tidpunkt. Medan en longitudinell design är liknande 

men där undersöker man inte under en fastställd tidpunkt utan under flera tidpunkter (till 

exempel flera år). Experimentell design innebär att man delar in de utvalda individerna i två 

slumpmässiga grupper, där en av dessa grupperna exponeras för en speciell betingelse medan 

den andra gruppen inte får det. Fallstudier innebär att man undersöker ett fall mer ingående och 

utförligt. Det kan till exempel vara på ett företag eller med en individ (Bryman & Bell, 2017). 

En komparativ design eller jämförande design innebär att det sker en “jämförelse mellan två 

eller fler fall i syfte att illustrera en existerande teori eller generera teoretiska kunskaper som 

en följd av motsatta resultatet som bygger på en jämförelse i frågan” (Bryman & Bell, 2017, 

669). 

 

Studien har valt att utgå från att observera olika börsnoterade och statliga bolag under tre års 

tid. Olika skillnader mellan åren men även mellan företagen kommer observeras. Anledningen 

till att tvärsnittsdesign och komparativ design valdes bort är för att vi ville jämföra under flera 

tillfällen (detta fall tre år) samt flera företag (cirka 50) som gör att även fallstudier design valdes 

bort. Experimentell design valdes bort då detta inte hade varit genomförbart i denna studie, 

eftersom den här studien vill undersöka alla företag på samma sätt och använda sig av offentlig 

publicerad data. 

 

Studien har granskat års- och hållbarhetsredovisningar eller andra kompletterande dokument 

som kommer från företagen. Studien utgår därmed från dokumentstudier, vilket innebär att de 

andra metoderna som enkätundersökning och intervjuer valdes bort. Enkätstudier utgår från 

data insamlat från en tvärsnittsdesign. Det innebär att studien hade samlat in data från 

utskickade enkäter vilket hade legat grunden till de empiriska materialet (Bryman och Bell, 

2017). Orsaken till att enkätstudier valdes bort är på grund av metodens tillförlitlighet och 
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tillgängligheten i materialet. I en dokumentstudie tar vi in offentlig information, i form av års- 

och hållbarhetsredovisning, som till största del är utformade på liknande sätt, vilket underlättar 

om vår studie skulle göras på nytt om något år. Dessutom är informationen lätt att få tillgång 

till och tillförlitligheten i dokumentet är relativ hög då det har blivit granskad av en revisor. 

Intervjuer utgår från en personlig kontakt med någon individ i företaget där frågor ställs, studien 

är inriktad mot den kvantitativa forskningsstrategin vilket gör det naturligt att bortse från 

intervjuer. Då det inte hade varit möjligt att intervjua 50 företag under den tidsramen studien 

har. 

4.3 Studiens genomförande  

I de flesta fall har års- och hållbarhetsrapporten funnits på företagens hemsidor. Om år 2018 

valts hade det skett bortfall bland de valda företagen, på grund av att den empiriska 

undersökning påbörjades innan alla bolag har hunnit publicera sina hållbarhetsrapporter.  

 

Enligt Bryman och Bell (2017) ska en kvantitativ undersökning, för att vara tillförlitlig, kunna 

göras om och få ett liknande resultat. Därför har stor vikt lagts vid att tydligt visa hur 

genomförandet av studien har gått till, för att göra det så enkelt som möjligt att göra om studien. 

Detta för att även uppfylla reliabilitet kravet. Studien ska studera tre år, 2015, 2016 och 2017 

för varje företag, vilket ökar reliabilitet och även tillförlitligheten i studien. Studien valde tre år 

i följd då arbetet med miljön har tagit större plats i års- och hållbarhetsredovisningen på senare 

tid, och har därmed blivit ett sätt att positionera sig på marknaden.   

 

Studien använde sig av de bolag som är listade i OMX30 samt nästan alla helägda statliga 

bolag. Vi valde att använda oss av dessa på grund av att de har högre krav ställda på sig, än 

exempelvis små och medelstora företag. Dessa höga krav för publika bolag beror på att de 

tillhör de största bolagen i Sverige som är listade Stockholmsbörsen. Studien valde att utesluta 

företag som inte är listade på någon börs i Sverige, på grund av tillgängligheten för års- och 

hållbarhetsredovisningarna. Detta på grund av den lag som infördes år 2017 att företag som 

uppnår en viss storlek är tvungna att hållbarhetsredovisa. Även statliga företag har ett liknande 

krav från regeringens ägardirektiv sedan år 2007. Det är av den anledningen som dessa företag 

har valts. Hade inte dessa företag valts så hade vårt resultat inte blivit lika trovärdigt eller 

tillförlitligt, eftersom publika och statliga bolag har högt ställda krav på sig gällande 

hållbarhetsredovisningen. 
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Från OMXS30 fick studien fram 29 bolag, eftersom det finns bolag som hade både A och B 

aktier. Om både bolagets A och B aktier hade använts så hade det blivit ett missvisande resultat 

i studien, vilket stödjer beslutet att företags A aktien togs bort i de fall som de existerade. För 

att få ihop 30 stycken bolag som är listade på Stockholmsbörsen valde studien att utgå ifrån 

börsvärdet den 26 mars 2019. Det bolaget som hade de största börsvärdet och som inte ingick 

i OMXS30 valdes som de 30:e bolaget, vilket blev Lundin Petroleum.  

 

Det finns totalt 47 stycken hel- och delägda statliga bolag i Sverige. Studien valde att enbart 

undersöka de bolag som är 100% helägda av staten, vilket är totalt 37 stycken. Varför studien 

enbart valde helägda statliga bolag beror på att studien vill undersöka de bolag som inte har en 

annan ägare än staten som då kan ha synpunkter på hur företaget ska hållbarhetsredovisa. Om 

delägda statliga bolag hade tagits med kan de ha blivit ett missvisande resultat, i och med att 

studien vill studera statliga bolags påverkan på hållbarhetsredovisningen. Varför 20 stycken av 

dessa 37 stycken statliga bolag valdes har att göra med storleken och betydelsen för den här 

studien. Vi ansåg även att vi inte kunde ta med ett statligt bolag under en nettoomsättning på 1 

miljard kronor, då det hade varit en alldeles för stor kontrast mot publika bolagen. 

 

Tabell 2: Årsgenomsnittliga valutan (Riksdagen, 2018) 

 

 

Alla företags nettoomsättningen är hämtad från företagens årsredovisningar. Om 

nettoomsättningen anges i en annan valuta än SEK (se tabell 2), kommer den genomsnittliga 

valutakursen från riksdagens hemsida att användas, vid omräkning till svensk valuta 

(Riksdagen, 2018). 

 

Miljö är en viktig del av CSR och det ligger i tiden att rapportera om detta. Enligt Front et al. 

(2012) är det rapporteringen kring miljön som de största bristerna inom 

hållbarhetsredovisningen finns, därför kommer studien ta avstånd från det sociala och 

ekonomiska aspekterna inom CSR. Studiens beroende variabel är, miljöprestation (MP), i den 

ingår, förnybar energi, vattenförbrukning, koldioxidutsläpp och flygresor inom bolaget. Dessa 
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valdes på grund av att se hur väl företagen ställer om sig till de klimatförändringarna som sker 

i världen, och hur medvetna det är om detta i sina hållbarhetsrapporter.  

 

De oberoende variablerna som finns i studien är statligt eller publika företag, företagets 

miljöpåverkan, företagets storlek (nettoomsättning, antal medeltal anställda & tillgångar) och 

jämställd könsfördelning i styrelsen, där alla siffror utgår från koncernen. En jämställd 

könsfördelad styrelse valdes att ta med även fast studien inte riktat in sig på detta, dessutom är 

det en återkommande fråga i dagens samhälle som gör att det är svårt att bortse från effekterna 

av en jämställd könsfördelad styrelse. Detta resulterade i att studien ändå ansåg att variabeln 

var relevant, samt att det kunde utläsas att statliga bolag hade en högre andel kvinnor i 

styrelserna jämfört med publika bolag. Detta skulle kunna vara en förklarande faktor i studien 

att någon av bolagen är bättre eller sämre på MP om de har en könsfördelad styrelse. Resterande 

oberoende variabler valdes på grund av deras relevans och att tidigare studier har använts sig 

av dessa variabler, vilket denna studien kommer operationaliseras mer i kapitel 4.4.2.   

 

Kontrollvariabler som används i studien är företagets ålder, revisionsbyråer, soliditet, 

lönsamhet och år (2015, 2016 & 2017). Alla variabler kommer att undersökas för att se om det 

finns ett samband i en korrelations- och regressionsanalyser. Däremot i dessa analyser kommer 

endast MP (totalsumman av förnybar energi, vattenförbrukning, koldioxidutsläpp och flygresor 

inom bolaget) att testas mot studien oberoende- och kontrollvariabler. Det vill säga, att de olika 

beroende variablerna (förnybar energi, vattenförbrukning, koldioxidutsläpp och flygresor inom 

bolaget) kommer inte testas var för sig. Anledning till detta är att studien är intresserad av hur 

företagen miljöpresterar i studiens helhet och inte under det enskilda variablerna. Detta skulle 

kunna vara en möjlig framtida forskning som det tas upp mer om i kapitel 7.3. 

  

Enligt Bryman och Bell (2017, 69) handlar validitet om att “ett mått för ett begrepp verkligen 

speglar det som begreppet anses beteckna”. För att studiens tillförlitlighet ska öka så har två 

Excel dokument använts där båda författarna har bedömt och poängsatt alla företagens MP 

(beroende variabeln), för att sedan jämföra poängen med varandra. Den första jämförelsen 

skedde redan efter att ha gått igenom företagens års- och hållbarhetsredovisning för år 2017, 

för att få en ännu mer likartad bedömning under åren 2015 och 2016. Anledningen varför båda 

författarna undersökte företaget var för sig är på grund av att varje företag i studien ska få två 

bedömningar och en rättvis poängsättning, det vill säga en mer valid studie. Det leder även till 
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en mer konfirmering eftersom författarnas personliga värderingar och åsikter inte påverkar 

undersökningen i samma utsträckning. Pålitligheten stärks även i och med att studien kan få 

fram likartat resultat med olika tillfällen och med olika observatörer. Har det varit någon 

osäkerhet med poängsättningen eller om författarna har satt olika poäng efter jämförande med 

Excel dokumentet, har detta diskuterats och tillsammans kommit fram till en lösning genom att 

gå tillbaka till företagens års- och hållbarhetsredovisning för att sedan ta ett gemensamt beslut. 

En mer detaljerad beskrivning om vilka företag och vilka aspekter som det var delade åsikter 

om och vad den slutgiltiga poängen blev för företaget, finns att se i bilaga 1. I kapitel 4.4 

(operationalisering) kommer beroende-, oberoende- och kontrollvariabler att vidareutvecklas.  

4.3.1 Bortfall 

Några händelser under studiens gång som har gjort att det har blivit några undantag eller 

ändringar i det empiriska materialet är att i slutet av år 2016 genomförde företaget SCA en 

separation av företaget och blev istället två företag, Essity och SCA. Detta påverkar studien 

genom att år 2016 och 2015 utgick bedömningen enbart från SCA medan år 2017 bedöms 

företagen separat med separata poäng. Vi är medvetna om att detta kan påverka studien genom 

att dessa två företag kan få likartat resultat år 2017 och därmed kan påverka studiens 

medelvärde och standardavvikelse. Det har även varit några undantag med andra företag, 

AstraZeneca till exempel hade inte någon hållbarhetsrapport för åren 2015 och 2016, så studien 

använde deras Summary Sustainability och Update Sustainability. Även Swedish Match hade 

inte heller någon hållbarhetsrapport och därför undersöktes deras Summary of corporate 

responsibility. För Swedbank året 2016 fick studien använda sig av deras Compiled 

Sustainability Information då det inte fanns någon hållbarhetsrapport det året. I de fall företagen 

varken har haft någon hållbarhetsrapport eller något annat liknande bifogat om deras 

hållbarhetsinformation har studien utgått från företagens årsredovisning och vad dem skriver 

där om deras hållbarhetsarbete. 

4.4 Operationalisering  

Ordet operationalisering beskriver “tillvägagångssätt som kommer till användning vid mätning 

av ett begrepp” (Bryman & Bell, 2017, 167). Nedan kommer studien att beskriva dem variabler 

som använts i studien. Variablerna hänför sig till att mäta hur de utvalda företagen beskriver 

sig i sin hållbarhetsredovisning och hur dem följer upp ur de fyra valda miljö nyckeltalen. 
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Studien kommer även i detta avsnitt motivera varför variablerna valdes och hur de tillför värde 

till studien.  

4.4.1 Beroende variabel 

Som nämnts tidigare i kapitlet så är studiens beroende variabel (MP) uppbyggd på fyra 

nyckeltal som är kopplade till miljön, dessa är: förnybar energi, vattenförbrukning, 

koldioxidutsläpp och flygresor inom företaget. Dessa fyra nyckeltal har tagits fram eftersom 

dem existerar i alla företag och företagen använder dessa i sin verksamhet regelbundet. 

Exempelvis, alla företag släpper ut koldioxid på något sätt och vissa mer än andra. Dessa fyra 

nyckeltal tillsammans blir studiens beroende variabel, MP. MP beräknas fram genom att varje 

miljönyckeltal får en siffra på hur väl de rapporterar om till exempel koldioxidutsläpp och följer 

upp hur mycket koldioxid de släpper ut. Detta är ett bidrag som studien ger forskningen 

eftersom studien har skapat ett system med utvalda miljönyckeltal som är välanvända. Detta 

kan jämföras med den redan existerande ASSET4 databasen där key performance index redan 

är utvecklade och nyckeltal kan tas fram utefter det som efterfrågas (Keynonen, 2018; Thomson 

Reuters, 2019). Studien valde att inte använda sig av den existerande databasen utan vi ville 

själva konstruera en beroende variabel och ta fram data till den. En nackdel kan däremot vara 

att den inte är beprövade sedan tidigare, vilket kan ifrågasätta variabelns trovärdighet. Medan 

fördelarna med att studien tar fram ett eget mått är att vi själva kan styra vad som ska ingå i 

MP. Det gör att den här studiens beroende variabel MP är och blir unik eftersom ingen annan, 

vad vi vet, har konstruerat något liknande med fyra olika nyckeltal kopplade till 

miljönprestation. Däremot har studien tagit inspiration från Hooghiemstra (2012) gällande 

tillvägagångssättet med poängsättningen av MP.   

 

Hooghiemstra (2012) nämner tre kategorier som han poängsätter i hur företagens 

informationsinnehåll i årsredovisningen kan förklaras, dessa är: ingen förklaring (no 

explanation), Allmän förklaring (generic explanation) och företagsspecifik förklaring (firm-

specific explanation). Dessa tre förklaringar har den här studien efterliknat till en viss del. De 

två första kategorierna (no explanation och generic explanation) används i studien, medan den 

tredje kategorin (firm-specific explanation) är omgjord i den här studien. Den tredje kategorin 

i den här studien tar upp om företagen beskriver miljönyckeltalet och har uppföljning av den 

på ett till två år. En fjärde kategori har skapats till den här studien då vi ansåg att tre kategorier 

inte räckte för att förklara innehållet i företagens års- och hållbarhetsredovisning. Vår fjärde 
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kategori tar upp om företaget beskriver miljönyckeltalen och har uppföljning av den på minst 

tre år. Ett system har då skapats mellan poängen 0-3 som följer i tabell 3 nedan. En mer 

detaljerad och utförd tabell med olika exempel på poängsättningen finns att se i bilaga 1. 

 

Tabell 3: Poängsättning av MP 

 

 

En innehållsanalys har använts för att operationalisera den beroende variabeln (MP).  

● På den första kategorin får företaget 0 poäng, vilket innebär att dem inte ens tar upp 

eller beskriver studiens MP mått i sin års- och hållbarhetsredovisning. (0p) 

● Uppfyller företaget den andra kategorin, innebär det att företag har endast nämnt MP 

och möjligtvis diskuterat den i sin års- och hållbarhetsredovisning eller har 

vidareutvecklat med siffror hur dem har presterat under året. (1p) 

● Om företaget uppfyller till tredje kategorin så innebär det att företagen både beskriver 

MP och har utvecklat med siffror hur företag har följt upp MP under ett till två år 

tillbaka. (2p) 

● Uppfyller företaget hela vägen till fjärde kategorin så innebär det att företagen inte bara 

beskriver och diskuterar studiens MP utan även visar hur det har gått för dem de senaste 

tre åren eller mer, genom att följa upp nyckeltalen. (3p) 

 

Därefter räknas totalpoängen fram så att studiens beroende variabel MP får en totalsumma för 

varje företag, vilket studien huvudsakligen kommer utgå från, när de statistiska testerna görs. 

Det minsta värdet företagen kan ha är 0 och det högsta värdet ett företag kan uppnå är 12  (3 

poäng multiplicerat med 4 beroende variablerna). 

 

För att få fram information till MP har studien använt sig av företagens års- och 

hållbarhetsredovisning. Det har använts sökord för att underlätta undersökningen, vilket visas 

i tabell 4. De översta sökorden i varje kolumn är de som alltid användes först. Skulle det inte 
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bli någon träff på dessa sökord, förminskade vi ordet eller bytte orden till någon synonym. När 

rapporterna var på engelska användes engelska sökord istället.  

 

Tabell 4: Sökord beroende variabler 

 

4.4.2 Oberoende variabel  

4.4.2.1 Statligt eller publika bolag 

En oberoende variabel som har använts i studien är om företag är statliga eller publikt. Heath 

(2011) tar upp att statligt ägda företag har ett mindre intresse att uppnå högt resultat på sina 

CSR-aktiviteter än publika bolag. Medan Garde-Sanchez et al. (2018) skriver att de statligt 

ägda bolagen inte har vinstmaximering som sitt huvudfokus utan det är att uppnå det social 

förväntningarna från samhället. De statligt ägda bolagen ska vara en bra förebild för de publika 

bolagen gällande hållbarhetsredovisning. Detta gör att studien vill undersöka hur väl de statligt 

ägda bolagen och de publika bolagen dokumenterar sin uppföljning av MP i sina års- och 

hållbarhetsrapporter. 

 

Variabeln blir en dikotom variabel eftersom den endast kan anta värdena 0 och 1. I statliga 

bolag kommer de företag som är publika att få en 0:a och de som är statliga en 1:a.  
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4.4.2.2 Företagets miljöpåverkan  

Branschtillhörighet är en avgörande faktor när det gäller CSR-aktiviteter. Vilken bransch ett 

företag tillhör påverkar vilka CSR-aktiviteter ett företag vill lägga sin tid och resurser på 

(Sweeney & Coughlan, 2008). Ett företag, till exempel SCA som är verksamma inom skog och 

träindustrin tenderar att ha mycket fokus på miljön i sin hållbarhetsredovisning, då företaget 

påverkar skogen och dess mångfald dagligen med att avverka träd. Maura-Leite, Padget och 

Galan (2012), gör en annan studie om branschskillnader inom CSR och kommer även fram till 

att det fanns tydliga CSR skillnader som kunde beror på att företagen har olika intressenter som 

i sin tur har olika krav och förväntningar på företag. Enligt Maura-Leite et al. (2012) vill företag 

att CSR-aktiviteterna ska tillfredsställa sina intressenter i första hand.  

 

För att underlätta undersökningen av den oberoende variabeln bransch har studien genomfört 

en sammanslagning mellan branscher med en indelningen av tre kategorier, vilka är företagen 

som tenderar att ha en stor miljöpåverkan, en medel miljöpåverkan och den sista där företag 

påverka miljön i en liten omfattning jämfört med studiens utvalda företag. Studien har valt att 

operationalisera företags miljöpåverkan eftersom vi hävdar att vissa organisationer har en större 

miljöpåverkan än andra. Det beror på att olika organisationer bidrar olika mycket till 

miljöpåverkan, vilket kan bero på branschen de befinner sig i. Den här studien är medveten om 

att alla organisationer har en miljöpåverkan i samhället, men att en del företag bidrar mer än 

andra. Indelningen är en tolkningsfråga och därför kommer studien argumentera varför bolagen 

ingår i en av de olika kategorierna.  

 

Kategorisering av företagets miljöpåverkan från deras bransch har författarna gemensamt 

beslutat (se tabell 5). Detta har gjorts genom att alla bolagen har varit uppradade och sedan har 

vi gått igenom en efter en och diskuterar hur mycket miljöpåverkan de har jämför med de andra 

bolagen i studien. Detta går att se mer detaljerat i bilaga 2. Där beskrivningar finns att se när 

författarna har haft delade åsikter om vilken kategori företagen ska placeras i och hur de då har 

löst det. I bilaga 3 finns även en tredje utomstående observatör som har gjort en indelning av 

studiens utvalda företag om deras miljöpåverkan. Där framgår tydligt vilka som inte stämde 

överens som studiens val av placering och vilka som gjorde det. Argument som kan förklara 

tredje observatörens tankar finns med i bilaga 2 men även förklaras det i texten nedan. Inga 

ändringar har gjort i studiens indelning av företagets miljöpåverkan efter tredje observatörens 
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åsikter, detta på grund av att vi anser att det finns argument till att vi valt att inte placerat dem 

i dennes kategori. 

 

De företag som ingår i kolumnen liten miljöpåverkan är de företag som kännetecknas av 

branscher som ligger i det finansiella, telekommunikation, service och handel. I kolumnen 

medel miljöpåverkan ligger de företag som inte enligt studiens tolkning passar in i liten 

miljöpåverkan eller stor miljöpåverkan. De branscher och företag som placerades här är de som 

är lite mer inriktad mot industrin. Varför exempelvis Securitas ligger i den här kategorin beror 

på att de transporterar sig med bilar till de platser som de är verksamma i, vilket får negativa 

konsekvenser för miljön men inte i den omfattning en fabrik utgöra.  

 

Slutligen, den tredje kategorin stor miljöpåverkan är de bolag som enligt studiens tolkning har 

en större miljöpåverkan än de tidigare kategorierna. Enligt Lundberg (2019) så släppte SSAB 

ut mest koldioxid i Sverige av alla företagen. Detta bidrar till att SSAB klassificeras in under 

den tredje miljöpåverkan. Även LKAB, Boliden och Vattenfall har listats som Sveriges top 10 

företag som släpper ut mest koldioxidutsläpp och är därmed även de givna att placeras i kategori 

tre. H&M, Electrolux och Ericsson klassas också enligt Gustafsson och Stiernstedt (2018) som 

några av Sveriges företag som släpper ut mest koldioxid. Även Lundin Petroleum placeras i 

den tredje kategorin eftersom utvinning av olja är en påfrestande råvara för miljön (Sweeney 

& Coughlan, 2008). Därför hamnar även Svevia i den kategorin eftersom olja behövs vid 

anläggning av vägar. Skanska som är inom byggbranschen använder sig utav stål och betong i 

sin verksamhet, vilket även de är påfrestande för miljön. Atlas Copco, Sandvik och SKF 

placeras även de i kategori tre eftersom de använder sig utav stål i sin produktion. Dessa råvaror 

har även de en stor påverkan på miljön. Essity (som ingick i SCA tills 2016) och SCA förstör 

den biologiska mångfalden genom att bland annat ta ner träd som har höga naturvärden 

(Naturskyddsföreningen, 2010). I och med det så sjunker trovärdigheten eftersom de planterar 

snabbväxande träd som ersätter träden med höga naturvärden, därför placeras de i  

kategori tre. Även Sveaskog hamnar i kategori tre eftersom de på liknande sätt som Essity och 

SCA avverkar träd med höga naturvärden (Naturskyddsföreningen, 2017).  
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Tabell 5: Branschindelning med fokus på miljöpåverkan 

 

4.4.2.3 Företagets storlek 

Medelantal anställda 

Att undersöka antalet anställda i ett företag förmedlar en del hur stort och resurskrävande 

företaget är. Använder företaget mycket resurser innebär det att företag utgör en större påverkan 

på miljön men samtidigt större möjligheter att göra rätt för sig. I en tidigare studie av Aldama, 

Amar och Trostianki (2009) kom dem fram till att antalet anställda i ett företag kan förstås 

utifrån de CSR-strategier som organisationer har. De kom även fram till att 

hållbarhetsredovisningen i större företag har en betydligt mer omfattande CSR-redovisning 

jämfört med mindre företag.  

 

I studien operationaliseras antalet anställda i medeltal över året som en del av företagsstorlek. 

Det gör att den oberoende variabeln, medelantal anställda passar väl in i vår studien. Värdet är 

det som är beräknat den 31/12 (år 2015, 2016 & 2017) och kodas som en kontinuerlig variabel,  

vilket menas med att denna variabel visar det faktiska värdet direkt och inte behöver kodas om 

(Bryman & Bell, 2017). 
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Nettoomsättning  

Ett annat sätt att mäta företagens storlek beskriver Aldama et al. (2009) är nettoomsättningen. 

Enligt Harjoto, Laksmana och Lee (2015) studie, har en koppling gjorts gällande företags valda 

CSR-aktiviteter och den omsättning som finns i företaget. Denna studie påvisar att ju större 

omsättning det finns i företaget, desto mer tid och resurser kan företaget lägga på sina CSR-

strategier.  

 

I deras studie definieras storleken på företaget, utefter deras omsättning och tillgångar. Detta 

gör att nettoomsättningen, som en oberoende variabel blir ett effektivt mätinstrument till vår 

studie gällande företagens storlek. Värdet på nettoomsättningen är beräknat den 31/12 (år 2015, 

2016 & 2017) och som kodas genom en kontinuerlig variabel.  

Tillgångar 

Ett tredje sätt som Harjoto et al. (2015) tar upp, är att företagsstorlek kan mätas genom deras 

totala tillgångar. Deras studie visar att det finns ett samband mellan storleken på företags 

tillgångar och hur mycket resurser företag lägger på sina CSR-strategier. Russo och Tencatis 

(2008) gör även en studie på CSR som baserar sig på företagsstorlek och undersöker företag 

som är både små, medelstora och stora. De kommer fram till att de små och medelstora 

företagen inte lägger lika mycket tid och pengar på sina CSR-aktiviteter som vad de stora 

företagen gör. Argumentet för detta skulle vara att de små och medelstora företagen inte har 

lika stora resurser och besitter inte samma kunskap som de stora företagen, det vill säga man 

har en kompetensbrist när det gäller CSR-redovisningen. Detta gör att tillgångar är en passande 

oberoende variabel att jämföra med studiens MP.  

 

I denna studien operationaliseras bolags totala tillgångar (MSEK) som en del i företagsstorlek. 

Värdet är det som är beräknat den 31/12 (år 2015, 2016 & 2017) och kodas som en kontinuerlig 

variabel.  

4.4.2.4 Kvinnliga ledamöter/ jämställd könsfördelning i styrelsen  

Jämställd könsfördelning i styrelsen kommer studeras för att se om det har någon direkt 

koppling till hur väl organisationen följer upp studiens miljönyckeltal. För att undersöka detta 

har den exakta procentuella andelen kvinnliga ledamöter i en styrelse valts istället för en 

dikotom variabel, eftersom studien vill se om det har någon påverkan på rapporteringen och 

uppföljningen av miljönyckeltal. Rindhall och Karlsson (2017) har studerat kvinnor i styrelsen. 
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Dem kom fram till att det behövs en viss andel kvinnor i styrelsen för att kunna se om 

informationen som publiceras är mer informationsrik. Flera artiklar (Ruigrok et al., 2007; 

Adams & Ferreira, 2009) argumenterar att en jämn fördelning av kvinnor och män ger en mer 

effektiv styrelse för företagen.  

 

Uppgifterna kring andelen kvinnliga styrelseledamöter är tagna från företagens årsredovisning 

2017, 2016 och 2015. I korrelation- och regressionsanalysen ändras variabeln till att studien 

kan se hur jämställda styrelserna är. Därför kommer både kvinnliga styrelseledamöter och 

jämställd styrelse visas i den deskriptiva statistiken. Jämställd styrelse kodas genom att företag 

som har 50 % kvinnor och 50 % män får en 0, medan ju längre från 50% företaget är desto 

mindre jämställd är styrelsen. Detta räknas ut genom att ta styrelsens kvinnliga procentandel 

och subtraherar med 0,5. Exempel ett företag som har 70 % kvinnliga styrelseledamöter får 

(0,7-0,5) resultatet 0,2. Medan ett företag som har 30 % kvinnliga styrelseledamöter får (0,3-

0,5) resultatet 0,2. Detta ändras så att det blir ett positivt värde. 0,2 betyder att de är 20 ifrån att 

vara helt jämställda.   

4.4.3 Kontrollvariabler  

För att undvika felaktiga samband har kontrollvariabler använts. De kontrollvariabler som 

används i studien är, företags ålder, revisionsbyrå (EY, PwC, Deloitte, KPMG & övrig byrå), 

risk, lönsamhet och åren (2015-2017). 

4.4.3.1 Företagets ålder 

Eftersom studien sträcker sig över flera år har en kontrollvariabel kopplats till hur många år 

företaget är. Detta beror på att ju äldre företagen är desto mer tid har de haft på sig att bygga 

upp en stadig grund att stå på, vilket betydligt yngre företag inte har haft. Åldern kan därför 

vara en bra kontrollvariabel eftersom företags prestation exempelvis nettoomsättning kan 

förklaras genom företags ålder. Denna variabel är en kontinuerlig variabel, då studien har tagit 

2017, respektive 2016 och 2015 subtraherat med när företaget grundades. 

4.4.3.2 Revisionsbyrå 

Revisionsbyrån används som en kontrollvariabel eftersom olika byråer arbetar på olika sätt. 

Pentland (1993) skriver om ett rituellt perspektiv där tanken är att det rituella ska skapa en form 

av komfort i organisationer. Det leder till att revisionsbyrån och dess revisorer tenderar att likna 

varandra eftersom de arbetar på ett liknande sätt. Däremot skriver Francis (2004) att kvaliteten 
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på revisionen kan skilja sig beroende på vilken revisionsbyrå som används. Han fortsätter 

skriva, att väljer organisationer en större och mer etablerad revisionsbyrå tenderar det att leda 

till bättre kvalité. Det bero på att revisionsbyrån har erfarna revisorer i och med det en större 

kundkrets. Dessutom är revisorerna verksamma i många branscher (Francis, 2004).  

 

Variabeln revisionsbyrå är uppbyggd på om organisationer har anlitat någon av Big four, alltså 

PwC, EY, Deloitte, KPMG eller om någon övrig mindre revisionsbyrå har använts. I studiens 

fall har dessa delats in i fem delar där alla har omvandlats till en dikotom variabel där de då 

kodas som 0:a eller 1:a. Har företaget anlitat till exempel PwC som revisionsbyrå får PwC en 

1:a medan de andra byråerna får en 0:a.  

4.4.3.3 Risk 

Risk är en annan variabel som kan påverka företagens CSR-aktiviteter. Campbell (2007) tar 

upp att företag som står inför en större risk som kan leda till ekonomiska svårigheter tenderar 

att lägga mindre resurser på de sociala ansvaret än de företag som tenderar att ha stark ekonomi 

med liten risk. Oikonomou et al. (2012) studie visar även att CSR har ett samband med den 

systematiska risken i företag, samt att de oansvariga aktiviteterna inom CSR har ett stark 

samband till företags finansiella risk (Se: Harjoto et al., 2015). Efter att ha undersökt tidigare 

studier anses risk i denna studien som en användbar variabel som kan ha en påverkan på 

företags CSR-aktiviteter. Detta medför att risken kommer inkluderas som en kontrollvariabel i 

denna studie.  

 

Denna studien kommer mäta företagens risk genom deras soliditet, som Harjoto et al. (2015) 

studie även har gjort. Soliditeten kommer visas i procentenheter. Soliditeten blir i denna studien 

en kontinuerlig variabel. Företagens soliditet är hämtade från deras enskilda årsredovisning 

från åren 2015, 2016 och 2017 där soliditeten är beräknad som i formeln nedan. 

 

 

4.4.3.4 Lönsamhet 

I tidigare studier har det diskuterats huruvida företagens lönsamhet har en direkt påverkan på 

företagens CSR-aktiviteter och hur starkt ett eventuellt sådant samband skulle vara. 

McWilliams och Siegel (2000) menar på att lönsamheten inte har någon direkt påverkan och 
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att detta samband skulle vara tämligen svagt. Både Hillman och Keim (2001) samt De Colle, 

Henriques och Sarasvathy (2014) studier påvisar att det finns ett direkt samband mellan hur 

lönsamt ett företag är och hur väl dem arbetar med CSR.  

 

Denna studie har valt att använda lönsamhet som en kontrollvariabel, vilket beräknas som 

procentuell avkastning på totalt kapital. Och i enlighet med Hillman och Keim (2001), mäta 

företagens procentuella avkastning på totalt kapital genom att dividera rörelseresultatet med de 

totala tillgångarna, där resultatet visas i procentenheter (se formel nedan). Tidigare studier har 

även undersökt lönsamhet genom att använda eget kapital istället (Zhang, 2012) men studien 

kommer utgår ifrån totalt kapital som i enlighet med Hillman och Keim (2001) studie. Både 

företagens rörelseresultat och totala tillgångar är hämtade från deras årsredovisningar under 

åren 2015, 2016 och 2017.  

 

4.4.3.5 År   

Den sista kontrollvariabeln som har använts i studien är en årsvariabel, som ska uppfylla 

studiens syfte om att kunna undersöka data från flera år. Tidigare studier såsom Hooghiemstra 

(2012) och Kluijtmans (2016) har även använt årsvariabel som en kontrollvariabel. 

 

Årsvariabeln blir en dikotom variabel som är indelad i de tre olika åren och får koden 0 eller 1. 

Där år 2015, 2016 eller 2017 får kodningen 1 om informationen motsvarar det året och 0 om 

informationen inte tillhör det året, utan ett av de andra åren.  
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5. Empiri 

 

I detta kapitel kommer den insamlande datan för studiens olika variabler att först presenteras 

i form av frekvens och deskriptiv statistik tabeller. Därefter kommer den presenteras i två olika 

sambandstestande analyser, korrelations- och regressionsanalys.  

 

5.1 Översikt av variabler 

I detta kapitel kommer resultatet på studiens tre variabler, beroende-, oberoende- och 

kontrollvariabler att presenteras. Syftet med kapitlet är att redovisa den insamlade datan av 

studiens utvalda företag inom MP. Kapitlet kommer börja med att presentera deskriptiv statistik 

över den beroende variabeln och frekvenstabeller på den insamlade datan för varje år samt totalt 

över alla åren med förklarande fördelnings histogram. Därefter presenteras deskriptiv statistik 

för studiens oberoende variabler med en särskiljning av publika och statliga företag med även 

statligt och publikt ihop, och följaktligen presenteras liknande statistik för studiens 

kontrollvariabler. Vidare följer studiens sambandstestande analyser som är en 

korrelationsanalys och regressionsanalyser, där resultat kommer visas och förklaras.  
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5.1.1 Beroende variabel  

 

Tabell 6: Deskriptiv statistik för beroende variabel alla år 2015-2017 

 
 

 

Tabell 7: Deskriptiv statistik för beroende variabel alla år 2015-2017 
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Studiens beroende variabel, MP, är summan av förnybar energi, koldioxidutsläpp, 

vattenförbrukning och flygresor inom företaget.  

 

De ovanstående tabellerna 6 och 7 utgör den beroende variabeln i studien, som är uppdelad 

både i olika miljönyckeltal samt summan av alla miljönyckeltal, det vill säga MP. Tabellerna 

utgör ett resultat av alla åren 2015, 2016 och 2017. Utifrån tabell 6 kan det utläsas att sju 

företag, motsvarande 4,7% uppvisade ett resultat på 0 poäng, vilket är det lägsta totalsumman 

ett företag kan tilldelas i denna studie. Det betyder att sju företag inte beskriver eller har en 

uppföljning på MP. Det kan även utläsas att 4 företag, motsvarande 2,7%, uppvisade ett resultat 

på 12 poäng som är den högsta totalsumman ett företag kan tilldelas i denna studie. Den 

totalsumman som flest företag blev tilldelat (22 stycken) var poängen 4, vilket motsvarade en 

procentsats på 14,9 %. Vidare kan det även utläsas att intervallet mellan 3-7 poäng är den 

vanligaste summan för alla studerande företagen. Å ena sidan kan 3 poäng både betyda att 

företag har redovisat en av studiens fyra miljönyckeltal och haft uppföljning på den under tre 

år, men har inte nämnt någon annan av de andra tre nyckeltalen som används i MP. Å andra 

sidan kan företag ha nämnt 3 miljönyckeltal till MP generellt, men utan uppföljning. 7 poäng 

kan ha en större variation i hur väl företag beskriver och följer upp MP, och dess nyckeltal.  

 

Av de fyra olika miljönyckeltalen som ingår i MP kan det utläsas att det var koldioxidutsläpp 

som företagen var bäst att rapportera om samt ha en uppföljning på (89 stycken), vilket 

motsvarar 60,1 %. Medan flygresor inom företag var det som företagens rapporterade och följde 

upp minst (12 stycken), vilket motsvarar 8,1 %. Förnybar energi och vattenförbrukning kan det 

utläsas att de flesta företagen hamnar i poängskalan 0 eller 1, då nyckeltalen endast blir 

beskrivna i rapporten. För att få en mer detaljerad bild av utfallet har det även gjorts en tabell 

för varje år som finns i bilaga 4, 5 och 6.  
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Tabell 8: Summa av MP genom åren 2015-2017 

 
 

I tabell 8 visas den beroende variabelns fördelning under de observerade åren. Där det kan 

utläsas MP:s minimum, maximum, medelvärde och standardavvikelse. Det lägsta värdet för 

alla år har varit 0 medan det högsta värdet har varit 12 för alla år. Det betyder att studien har 

varit konsekvent under alla de tre år som studien har undersökt. Medelvärdet för MP år 2015 

var 4,94 och ökade till 5,43 år 2016. Därefter ökade de till 5,5 år 2017 som är betydligt mindre 

om man jämför mellan år 2015 och 2016. Detta visar att företagens års- och 

hållbarhetsredovisning har blivit bättre på att rapportera i enlighet med studiens MP, eftersom 

det har skett en ökning alla studerande åren. Det totala medelvärdet för samtliga år som 

observerades är 5,29, vilket innebär att genomsnittsföretaget håller en nivå som är under 

genomsnittet (6). 

 

Standardavvikelsen är ett mått som tar fram hur spridningen är runt medelvärdet och kan i 

denna studien utläsas att det skiljer sig mellan de tre observerade åren. Mellan åren 2015 och 

2016 var standardavvikelsen relativt lika runt 3,1, medan året 2017 minskar standardavvikelsen 

till 2,42. Det betyder att år 2017 blev företagen bättre på att redovisa MP. Det visar att det är 

en mer koncentrerad spridning kring medelvärdet det året, vilket även drar ner den totala 

standardavvikelsen som blir 2,88. I och med att standardavvikelsen sjunker, betyder det att 

företagens miljöprestation närmar sig medelvärdet, vilket betyder att fler företag rapporterar 

bättre. I tabellerna 9-12 visas detta, då det tydligt syns att spridningen närmar sig mitten år 

2017, vilket ger en mindre standardavvikelse om det jämförs med åren 2015 och 2016.   
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Tabell 9: Summa fördelning 2015                                Tabell 10: Summa fördelning 2016 

 
    Tabell 11: Summa fördelning 2017                   Tabell 12: Summa fördelning för alla år 2015-2017 

 

 

Ovanstående tabeller 9-12 visar spridningen tydligare och varför bland annat medelvärdet och 

standardavvikelsen skiljer sig mellan åren. På y-axeln visas antalet observationer medan på x-

axelns visas den summan företag har fått kopplat till MP. De tre första tabellerna visar åren 

separat, medan den fjärde är en sammanslagning av de tre åren. 

 

Tabell 13: Deskriptiv statistik för beroende variabel av åren 2015-2017 
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Tabell 13 visar att frekvensen kring de lägsta värdena blir mindre för varje år, vilket betyder att 

företagen blir bättre på att rapportera i enlighet med studiens MP över tiden. Det kan även 

utläsas att året 2016 var det året där fler företag hade en högre totalpoäng men år 2017 var 

frekvensen hos företagen mer centrerat till totalpoängen i mitten. Det kan även utläsas att år 

2015 var det år som företagen rapporterade minst i enlighet med studiens MP.  

 

Tabell 14: Summa av MP genom åren 2015-2017 för de publika bolagen 

 

 

Tabell 15: Summa av MP genom åren 2015-2017 för de statliga bolagen 

 

 

Tabell 14 och 15 visar skillnaden i medelvärdet, standardavvikelsen, antal företag, minsta och 

högsta värdet för både statliga och publika bolag. Det kan utläsas från tabellen att de publika 

bolagen har både ett högre medelvärde genom åren samt en högre standardavvikelse jämfört 

med de statliga bolagen. Även här syns det, både i de statliga och de publika bolagen, att 

standardavvikelsen sjunker år 2017 och att spridningen koncentrerar sig mer till medelvärdet. 

Det publika bolagen hade år 2016 de högsta medelvärdet för de observerade åren, medan de 

statliga bolagens medelvärde ökade successivt och hade därmed det högsta medelvärde år 2017. 

Det totala resultatet av alla åren visar även en tydlig skillnad mellan de publika och statliga 

bolag. Utifrån resultatet från tabellerna kan studien utläsa att de publika bolagen redovisade ett 

bättre resultat kopplat till studiens MP.  
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I studien har det gjorts ett robust test genom att ta bort den ena beroende variabeln, flyg inom 

bolaget då denna variabel var den som företaget rapporterade minst om. Studien kan däremot 

konstatera att inga markanta skillnader förekom vid ändringen, vilket gjorde att studien behöll 

den ursprungliga MP variabeln med alla de fyra beroende variablerna. Detta kan ses i bilaga 7. 

 

5.1.2 Oberoende variabler  

Tabell 16: Deskriptiv statistik för oberoende variabler 

 
 

Tabell 17: Jämställd styrelse enligt Allbright (2014) och Dahlén (u.å.) 

 

 

I tabell 16 framgår minimum, maximum, medelvärde och standardavvikelsen för studiens 

oberoende variabler. Om företaget är statligt eller publikt kan det utläsas med ett medelvärde 

på 0,41, då det visar på att studien har fler publika bolag än statliga, vilket inte är något 

förvånansvärt då studien har valt 30 publika bolag och 20 statliga bolag att studera. 

 

För kvinnliga styrelseledamöter kan det utläsas ett medelvärde på 38 % som är enligt Allbright 

(2014) och Dahlén (u.å.) betyder att de är 2 % från att vara jämställd styrelse. Spridning kring 

medelvärdet uppgick till 14,59 för kvinnliga styrelseledamöter. Det minsta värdet ligger på 8,33 

% och det högsta på 75 %, vilket betyder att alla 50 (49 stycken år 2016 & 2015) studerande 

företagen har haft kvinnliga styrelseledamöter under de tre studerade åren. Variabeln, jämställd 
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könsfördelning i styrelsen utläses lite annorlunda. Här betyder minimum värdet 0,00 att 

styrelsen är jämställd. Maximumvärdet 41,67 betyder att det är den som är längst ifrån att vara 

jämställd, utifrån studiens resultat. Medelvärdet på 15,37 betyder att det är 15,37 ifrån att vara 

helt jämställd, alltså 50/50. Även i tabell 17 ovan visas att 60 % av de statliga bolagen har 

jämställda styrelser medan publika bolag har 29,55 %. 

 

Företagens storlek kan, som tidigare benämnts, mätas genom bland annat företagens tillgångar, 

nettoomsättning och medelantal anställda (Aldama et al. 2009; Harjoto et al. 2015). För 

tillgångarna kan det i tabell 16 utläsas med ett minimumvärde på 960 MSEK och ett 

maximumvärde på 6 126 098 MSEK. Medelvärde hamnar på 371 787 MSEK för tillgångarna. 

Spridningen kring medelvärdet uppgick till 983 195 MSEK. Nettoomsättningen kan utläsas ha 

ett minimumvärde på 901 MSEK och ett maximumvärde på 334 748 MSEK, samt ett 

medelvärde på 63 608 MSEK för nettoomsättningen. Spridningen kring medelvärdet uppgick 

till 80 123 MSEK. Medelantal anställda kan utläsas med ett minimumvärde på 37 stycken och 

ett maximumvärde på 333 484 stycken. Medelvärde är på 29 015 stycken för antalet 

medelanställda, där spridningen kring medelvärdet uppgick till 50 695 stycken.  

 

För företag kopplat till miljörisken är minsta poängsättningen 0, om företag anses utgöra en 

liten miljöpåverkan och högsta poängsättning är 2, om företag anses ha en stor miljöpåverkan. 

Medelvärdet utläses till 0,91 poäng samt att spridningen kring medelvärdet uppgick till 0,819 

poäng. 

 

Tabell 18: Deskriptiv statistik för oberoende variabel på publika bolag 

 

 

 

 



  

57 
 

 

Tabell 19: Deskriptiv statistik för oberoende variabel på statliga bolagen 

 

 

Ovan visas resultatet av studiens oberoende variabler när den är uppdelad på publika och 

statliga bolag och visas i tabell 18 och 19. Resultatet visar att det minsta antalet kvinnliga 

styrelseledamöter finns i de publika bolagen 8,33%, medan de minsta värdet i de statliga 

bolagen ligger på 21,43%. Resultatet visar även att de statliga bolagen har den högsta andelen 

kvinnliga styrelseledamöter med 75%, medan för de publika bolagen är det högsta 63,64 %. 

Medelvärdet för de publika bolagen är 32,18%, medan för de statliga bolagen är 46,54 %. 

Skiftas fokus till jämställd könsfördelning i styrelsen så hamnar precis medelvärdet under 

jämställd styrelse för statliga bolag. Publika bolags medelvärde tenderar inte att ha i lika stor 

omfattning som statliga bolag, en jämställd styrelse.   

 

Resultatet visar även på skillnader mellan tillgångarna för de statliga och publika bolagen som 

visas i tabell 18 och 19. De statliga har ett minimum på 960,44 MSEK och ett maximum på 

462 317 MSEK. Medelvärdet hamnar på 55 084 MSEK. De publika bolagen har ett 

minimumvärde på tillgångarna som är 13 643 MSEK och ett maximum på 6 126 099 MSEK. 

Medelvärdet ligger på 587 721 MSEK.  

 

I tabell 18 och 19 visas även studiens resultat kring nettoomsättningen. De statliga bolagens 

nettoomsättning har ett minimum på 960 MSEK och ett maximum på 164 519 MSEK. 

Medelvärdet är 14 552 MSEK. För de publika bolagen har dem en lägsta nettoomsättning på 

978 MSEK medan de har ett maximum på 164 519 MSEK. Deras medelvärde är 970 506 

MSEK.  
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Resultatet på medelantalet anställda mellan publika och statliga bolag, skiljer även de sig åt. 

De statliga bolagen har ett minimum på 182 anställda och ett maximum på 29 161 anställda. 

Deras medelvärde hamnar på 3 993 stycken. Jämför med de publika bolagen så har de ett 

minimum på 37 stycken anställda och ett maximum på 333 484 stycken anställda. Medelvärdet 

ligger på 46 076 antal anställda.  

 

Företagens miljöpåverkan visar att de statliga bolagen som har ett lägre medelvärde än de 

publika bolagen. Där de statliga bolagen har ett medelvärde på 0,65 poäng medan de publika 

har ett medelvärde på 1,08 poäng. Detta innebär att de statliga bolagen har generellt sett en 

mindre påverkan på miljön.  

5.1.3 Kontrollvariabler  

 

Tabell 20: Deskriptiv statistik för kontrollvariabler 

 

 

I tabell 20 framgår studiens kontrollvariabler där det kan utläsas minimum, maximum, 

medelvärde och standardavvikelse. För variabeln revisionsbyrå kan det utläsas att de 

studerande företagen har använt sig endast av Big four företag. Deloitte är den revisionsbyrån 

som användes mest frekvent (33,10 %) bland statliga och publika bolag. KPMG är den 

revisionsbyrån som använts minst (18,20 %), av de studerade företagen. Företagens ålder 

varierar mellan 0 till 164 år, där medeltalet är 61,4 år. Spridning kring medelvärdet är 49,22 år.  
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I studien har soliditet använts för att mäta risken i ett företag. Det kan utläsas att det finns 

företag med en negativ soliditet, där det minsta värdet i den här studien är -30,6 % och det 

största värdet är 97,9 %. Medelvärdet uppgick till 40,29 % och spridningen kring detta är 23,35 

%. Resultatet visar på en markant skillnad mellan största och minsta värdet, vilket betyder att 

risken variera stort mellan studien valda företag. Studien har även undersökt den procentuella 

avkastningen på totalt kapital, där det finns ett negativt procentuellt värde på -17,25 %. Det har 

ett högsta värdet på 58,27 %. Medelvärdet visar ett resultat på 7,74 %, där spridningen kring 

medelvärdet är 10,71 %. Även här visar resultatet på en skillnad mellan de största och minsta 

värdet, men det kan ses att de flesta bolagen ligger runt 8 % i avkastningen av det totala 

kapitalet.  

5.2 Sambandstestande analyser 

En korrelationsanalys och tre regressionsanalyser testas nedan och eftersom en del 

extremvärden visade sig i urvalet har storleksvariablerna (nettoomsättning, medelantal 

anställda och tillgångar) logaritmeras för att undvika dessa extremvärdena, vilket betyder att en 

variabel med stor spridning ändras så att den blir mer normalfördelad. Även kvinnliga 

styrelseledamöter har ändrats så att det är möjligt att se den jämställda könsfördelning i 

styrelsen, för att se spridningen kring intervallet 40-60 % som klassas som en jämställd styrelse 

(Allbright, 2014; Dahlén, u.å.). Detta gör att om en styrelse får en 0:a, betyder det att den här 

helt jämställd (50 %). Däremot ju längre bort från noll desto mindre jämställd är styrelsen.  

5.2.1 Korrelationsanalys 

I en korrelationsanalys mäts två variablers samband mot varandra för att se hur stark eller svagt 

sambandet är, när ingen annan variabel påverkar (Bryman & Bell, 2017). Analysen visar endast 

att ett samband existerar mellan två variabler och styrkan i den. Denna styrka visar sig i att 

korrelationen mellan variablerna är positiv eller negativ mellan värdena 0 och 1 (eller -1). Ju 

närmare sambandet är 1 eller -1, desto starkare är sambandet mellan variablerna. Om värdet är 

0 så finns det inga samband mellan variablerna men om värdet visar 1 så är det den starkaste 

korrelationen. Visar korrelationen 1, så kan det innebära att multikollinearitet förekommer 

mellan variablerna. I studien har Perssons Korrelation använts. Studien har utgått från en 

signifikansnivå på värdet 0,05.  
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I bilaga 8 kan studiens korrelationsanalys utläsas och den visar vissa signifikanta samband med 

studiens MP. De oberoende variablerna som visar ett positivt signifikant samband till studiens 

beroende variabel (MP) är: Företagets miljöpåverkan, medelantal anställda, publika bolag och 

nettoomsättning, medan tillgångar är enbart positivt korrelerat. Negativt signifikant samband 

kopplat till den beroende variabeln (MP) påvisades i korrelationsanalysen, de variablerna var 

jämställd styrelse och statliga bolag.  

 

Studiens kontrollvariabler som fick ett positivt signifikant samband till studiens beroende 

variabel (MP) är: företags ålder och PwC. Företagets ålder har högst korrelation av dem. Det 

betyder att ju äldre företaget är, desto högre totalpoäng rapporterar de. Resultatet visar även att 

företag som har PwC som revisionsbyrå har en högre totalpoäng. Revisionsbyråerna EY och 

KPMG är enbart positivt korrelerad men det visar också att anlitar företag någon av dessa 

redovisar de ett högre MP. Däremot, kontrollvariablen som fick ett negativt signifikant 

korrelerat samband var revisionsbyrån Deloitte, vilket betyder att de revisionsbyråerna som 

anlitar Deloitte har ett lägre MP jämfört med de andra revisionsbyråerna. Sedan fick även 

kontrollvariablerna soliditet och procentuell avkastning på totalt kapital enbart ett negativt 

korrelerat samband till den beroende variabeln (MP).  

 

Vidare i korrelationsanalysen kan studien se att det starkaste sambandet (0,822) är mellan de 

oberoende variablerna nettoomsättningen och medelantal anställda. Det är inte så överraskande, 

då båda två är variabler som beskriver storlek. I de oberoende variablerna är den högsta 

negativa signifikanta korrelation fanns mellan nettoomsättning och statliga bolag (-0,730). I 

kontrollvariablerna kan det utläsas att den högsta positiva signifikanta korrelationen finns 

mellan företagets ålder och MP (0,270). Den högsta negativa signifikanta samband finns 

mellan år 2017 och år 2015 samt 2016 (-0,510).  

5.2.2 Regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys har använts i studien som undersöker om de påträffade 

sambanden i korrelationsanalysen mellan vår beroende variabel (MP) och våra oberoende 

variabler är riktiga eller inte. Detta är möjligt, på grund av att denna analysen tar även hänsyn 

till studiens kontrollvariabler. Likt en vanlig linjär regressionsanalys utgår en multipel analys 

“ifrån att sambanden är linjära och att effekterna av de olika förklarande variablerna i modellen 

är additiva, dvs. att effekten på den variabel som man undersöker är en summa av de linjära 
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effekterna av” de “inkluderade variabler” (Miljöstatistik, u.å). Två andra alternativa 

regressionsanalyser för studien hade varit en vanlig linjär regressionsanalys och en logistisk 

regression. Anledningen varför vår studien inte använder sig utav en logistisk regression är på 

grund av att den beroende variabeln kan då endast anta värdena 0 eller 1, en så kallad 

dummyvariabel. I och med att den här studiens beroende variabel kan anta värden mellan 0-12 

utesluts den logistiska regressionen. Anledningen att inte en vanlig linjär regressionsanalys 

hellre används, är även på grund av den variation studiens beroende variabel (MP) kan anta, 

det vill säga att en vanlig linjär regression kan endast anta en förklarande variabel medan en 

multipel analys tar hänsyn till flera, vilket denna studie innehar. 

 

Värden som är under 0,05 är signifikanta i analysen, det vill säga att det finns ett samband 

mellan variabeln och MP. Våra regressionsanalyser har även med ANOVA signifikans som 

även här ska vara under 0,05 för att vara signifikant. Studien har använt den förklaringsgraden 

och den justerade förklaringsgraden eftersom studien har flera oberoende variabler som kan 

samverka med varandra. Det kan även förekomma multikollinearitet i regressionsanalysen och 

det visar sig om toleransvärdet är under 0,1. Studien anser att ett värde på toleransvärdet som 

ligger över 0,45 är godkänt.  

 

I regressionsanalysen (tabell 21, 22 och 23) har studien valt att använda de dikotoma variabeln 

revisionsbyrån Deloitte och år 2017 som referenskategorier, vilket betyder att de används som 

variabler att jämföra mot resterande dikotoma variabler i denna kategori. Till exempel att 

revisionsbyrån Deloitte jämförs mot de andra revisionsbyråerna och år 2017 jämförs mot åren 

2015 och 2016. Anledningen till att studien har valt Deloitte är på grund av att den hade ett 

negativt signifikant samband i korrelationsanalysen, vilket gjorde att studien vill mäta hur de 

andra revisionsbyråerna ställer sig till Deloitte. Variabeln år 2017 är högt korrelerade i 

korrelationsanalysen och studien ville undersöka hur de andra åren förhåller sig mot år 2017. 

Detta på grund av att år 2017 inkom lagen för att hållbarhetsredovisa.  
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5.2.2.1 Tillgångar  

Tabell 21: Regressionsanalys med storleksvariabeln tillgångar 

 

I tabell 21 presenteras resultatet av regressionsanalysen som har genomförts i två steg. Första 

steget har enbart kontrollvariablerna prövats mot MP (modell 1). Den andra steget har även de 

oberoende variablerna lagts in för att analyseras (modell 2). Resultatet i tabell 21 visar även att 

det inte föreligger någon multikollinearitet, då inget toleransvärde understiger studiens 

gränsvärde på 0,1.  

 

Studien använder tillgångar som storleks variabel, vilket gör att studien har därmed uteslutit 

nettoomsättning och medelantalet anställda. Anledningen till att alla tre storleks variabler inte 

tas med beror på att de visade liknande resultat. Dessutom kan inte en regression innehålla tre 

storleks variabler. Därav valdes att enbart använda storleks variabeln tillgångar då den var 
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starkast av de tre storleksvariablerna. Detta kan bero på att studien innehar ett flertal 

industriföretag med mycket kapital och stor miljöpåverkan.   

 

I tabell 21 är den justerade förklaringsgraden för modell 1 (enbart kontrollvariabler) 9,8 % och 

den justerade förklaringsgraden för modell 2 (med både oberoende- och kontrollvariabler) är 

25,9 %. När de oberoende variablerna läggs till i regressionen ökar den justerade 

förklaringsgraden mellan modell 1 och 2 med 9,8 %. Det kan även utläsas ett Anova 

signifikansvärde på 0,000. Studiens oberoende variabel som i regressionen är signifikant 

positivt mot MP är tillgångar och företagets miljöpåverkan. Det kan även utläsas i 

korrelationsanalysen att tillgångar och företagens miljöpåverkan visade ett signifikant positivt 

värde. Den jämställda könsfördelningen i styrelsen visade i korrelationen ett positivt signifikant 

samband, medan i regressionen visade inget signifikant samband. Även de statliga bolagen 

visar ett negativt signifikant samband i korrelationsanalysen, men i regressionsanalysen var det 

långt ifrån signifikant.  

 

En del av studiens kontrollvariabler påvisade ett signifikant värde i regressionsanalysen. Dessa 

variablerna var företagets ålder, EY och PwC. Det betyder att PwC och EY har ett högre MP 

än vad studiens referenskategori Deloitte har. Studien kan utläsa att år 2015 och år 2016 har ett 

negativt samband till referenskategorin år 2017. Det betyder att företagen hade ett högre MP år 

2017 än både år 2015 och år 2016.  

 

Studiens residualer studerades även genom ett Smirnov test och ett histogram, som kan ses i 

bilaga 9. Testet visade ett värde på 0,049. Det betyder att residualerna är normalfördelade enligt 

Smirnov. 
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5.2.2.2 Utan storleksvariabler  

Tabell 22: Regression utan någon storleksvariabel. 

 

I tabell 22 har storleksvariabeln tillgångar tagits bort medan studiens andra oberoende variabler 

är kvar. Detta på grund av att studien kan se att storleksvariabeln tillgångar har en hög 

korrelation med MP, vilket gjorde att studien ville undersöka hur de oberoende variablerna 

förändras om storleks variabeln tillgångar inte var med och hade någon inverkan på variablerna. 

Det kan utläsas i tabell 22 att den justerade förklaringsgraden för modell 1 (enbart 

kontrollvariabler) är 9,8 % och den justerade förklaringsgraden för modell 2 (med både 

oberoende och kontrollvariabler) är 25,4 %. När de oberoende variablerna läggs till i 

regressionen ökar den justerade förklaringsgraden mellan modell 1 och 2 med 15,6 %. Det kan 

även utläsas ett Anova signifikansvärde på 0,000. Studiens oberoende variabel som i 

regressionen är positivt signifikant mot MP är företagets miljöpåverkan. Det kan även utläsas i 
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korrelationsanalysen att denna har ett signifikant positivt samband. Den jämställda 

könsfördelningen i styrelsen visade i korrelationen ett positivt signifikant samband, medan i 

regressionen visades inget signifikant samband. Även statliga bolag visar ett negativt 

signifikant samband i korrelationsanalysen men i regressionsanalysen var det långt ifrån 

signifikant.  

 

Det kan även utläsas att studiens kontrollvariabler påvisade samma resultat som tabell 22 ovan. 

Studien undersökte även residualen och genom ett Smirnov test, som kan ses i bilaga 10. Testet 

visade ett signifikant värde på 0,200. Det betyder att residualerna är normalfördelade enligt 

Smirnov och att studien uppfyller ett krav på OLS.  
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5.2.2.3 Utan jämställd könsfördelning i styrelsen 

Tabell 23: Regressionsanalys utan den oberoende variabeln jämställd könsfördelning i styrelsen 

 

I tabell 23 har oberoende variabeln, jämställd könsfördelning i styrelsen, tagits bort och 

storleksvariabeln är tillagd igen, samt studiens andra oberoende variabler. Detta på grund av att 

studien kan se att variabeln jämställd könsfördelning i styrelsen har en stor inverkan på statliga 

bolag. Bland annat visar resultatet ovan att kvinnor är högre representerade i styrelsen bland 

statliga bolag. Det är en av orsakerna som gjorde att vi ville undersöka hur de oberoende 

variablerna förändras, om variabeln jämställd könsfördelning i styrelsen inte var med och hade 

någon inverkan på variablerna.  

 

Det kan utläsas i tabell 23 att den justerade förklaringsgraden för modell 1 (enbart 

kontrollvariabler) är 9,8 % och den justerade förklaringsgraden för modell 2 (med både 
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oberoende och kontrollvariabler) är 26,3 %. När de oberoende variablerna läggs till i 

regressionen ökar den justerade förklaringsgraden mellan modell 1 och 2 med 16,5 %. Det kan 

även utläsas ett Anova signifikansvärde på 0,000. Studiens oberoende variabel som i 

regressionen är positivt signifikant mot MP, är företagets miljöpåverkan. Det kan även utläsas 

i korrelationsanalysen att denna har ett signifikant positivt samband. Den jämställda 

könsfördelningen i styrelsen visade i korrelationen ett positivt signifikant samband, medan i 

regressionen visades inget signifikant samband. Även statliga bolag visar ett negativt 

signifikant samband i korrelationsanalysen, men i regressionsanalysen var det långt ifrån 

signifikant.  

 

Det kan även utläsas att studiens kontrollvariabler påvisade samma resultat som tabell 23 ovan. 

Studien studerade även residualen genom ett Smirnov test och ett histogram, som kan ses i 

bilaga 11. Testet visade ett signifikant värde på 0,055. Det betyder att residualerna är 

normalfördelade enligt Smirnov.  

5.2.2.4 Allmänna reflektioner 

I ovanstående regressioner har storleksvariabeln tillgångar och variabeln jämställd 

könsfördelning i styrelsen tagits bort. Det två resterande oberoende variablerna, företagets 

miljöpåverkan samt statliga och publika bolag har inte tagits bort och är med i alla regressioner 

ovan. Anledningen till att studien har valt att inte ta bort statliga bolag i någon regression är på 

grund av att detta är en variabel som är relativt liten i storlek och har inte så mycket 

miljöpåverkan, samt hade en låg tolerans i första regressionsanalysen (tabell 21). Anledning till 

att variabeln företagets miljöpåverkan inte har valts bort är på grund av att den är väldigt 

kraftfull i studien och förklarar en stor del av MP. I första regressionen kan vi se att denna 

variabeln tar hand om de andra variablernas varians, som annars skulle ha spridits ut till de 

andra variablerna.  

5.2.3 Sammanställning av resultat  

 

Statliga och privata bolag 

Dummy variabeln statligt och publikt bolag fann studien inget signifikant samband. Därav kan 

studien inte bevisa att statliga bolag är sämre eller bättre än publika bolag på att redovisa högre 

MP. 
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Företagets miljöpåverkan 

Från resultatet ovan kan det utläsas att variabeln företagets miljöpåverkan, påvisar att ju större 

miljöpåverkan ett företaget har, desto högre MP. Både i korrelationen och regressionen 

påvisades ett positivt signifikant samband.   

 

Storlek 

Storleksvariabeln tillgångar visar ett signifikant samband i regressionsanalysen, vilket betyder 

i denna studie att ju större företaget är desto högre MP. Även i korrelationsanalysen påvisas ett 

positivt signifikant värde.  

 

Jämställd könsfördelningen i styrelsen 

Den oberoende variabeln jämställd könsfördelning i styrelsen påvisade inget signifikant värde 

i regressionsanalysens, vilket betyder att en jämställd könsfördelad styrelse rapporterar lägre 

MP än en styrelse som inte är jämställd. Däremot kan det utläsas i korrelationsanalysen att 

variabeln har ett positivt signifikant samband.  
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6. Analys 

 

I detta kapitel kommer studiens olika hypoteser att analyseras, där studien antingen förkastar 

eller accepterar hypoteserna. Vidare kommer studiens teorier att analyseras gentemot 

hypoteserna och det empiriska resultatet, tillsammans med tidigare studiers resultat. 

 

6.1 Hypotestestande analyser  

Studiens fyra hypoteser kommer att analyseras utifrån resultatet av studiens sambandstestande 

analyser. De olika hypoteserna kommer accepteras eller förkastas. Även olika argument och 

bakomliggande orsaker till studiens resultat kommer att diskuteras. Argumenten kommer utgå 

från studiens valda teorier, legitimitets-, intressent- och institutionell teorin samt begreppet 

greenwashing som hypoteserna har härletts från.  

6.1.1 Statliga och publika bolag 

Hypotes 1a: Statligt ägda bolag redovisar en högre miljöprestation än publikt ägda bolag. 

Hypotes 1b: Publikt ägda bolag redovisar en högre miljöprestation än statligt ägda bolag. 

 

Huvudargumentet som grundade sig i hypotes 1a är att statliga bolag inte har som ett primärt 

syftet att behålla vinsten i bolaget utan det primära syftet är att fokusera på att upprätthålla de 

sociala målen (Garde-Sanchez et al., 2018). Medan huvudargumentet i hypotes 1b enligt Heath 

(2011) är att statliga bolag inte eftersträvar CSR-implementering, i lika stor omfattning som 

publika bolag. En anledning till detta är att de publika bolagen är mer utsatta på marknaden 

jämfört med statliga bolag, samt att legitimitet är nära kopplat till de publika bolagen. Studien 

förkastar hypotes 1a och 1b, eftersom när det gäller regressionsanalysen mellan MP i statligt 

och publikt ägda bolag har studien inte kunnat konstatera något signifikant samband. Detta 

tyder på att studien inte kan bevisa att det finns ett samband mellan att statliga bolag är bättre 

eller sämre än publika bolag på att miljöprestera i sina hållbarhetsredovisningar. I 

korrelationsanalysen kan det däremot utläsas ett negativt signifikant samband, men på grund 

av att det är regressionsanalysens resultat som väger tyngre förkastar studien hypoteserna.  

 

När studien började sin undersökning av statliga och publika bolag, fanns det en bakomliggande 

tanke att de statliga bolagen skulle vara bättre i sin hållbarhetsrapportering. Detta på grund av 
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att statliga bolag har en viss typ av press på sig och speciellt om de har ensamrätt till license to 

operate. Denna press kan bland annat grunda sig i att staten sätter höga krav på publika bolag 

och om de inte efterlevs kan det resultera i olika konsekvenser. För varför ska de publika 

bolagen följa och tillmötesgå krav som regeringen sätter upp, men själva inte följer i de statliga 

bolagen. Ytterligare anledningar till att statliga bolag skulle vara bättre på att miljöprestera än 

de publika bolagen, kan vara ett institutionellt tvingade tryck från regeringens ägardirektiv, som 

tillkom år 2007. Dessutom är de statliga bolagen tvingade att följa GRI:s riktlinjer, som inte de 

publika bolagen är. Därmed kan det institutionella trycket som Garas och ElMassah (2018) tar 

upp, leda till bättre CSR-upplysningar, samt förklara varför de statliga bolagen skulle kunna 

vara bättre på att miljöprestera. Garas och ElMassah (2018) studie konstaterar även att en hög 

ägarkoncentration stärker företagens CSR-prestation, vilket då kan kopplas till att de statliga 

bolagen skulle vara bättre på att miljöprestera. Det går däremot inte att bevisa utifrån denna 

studiens regressionsanalyser, att statliga bolag är bättre eller sämre än de publika bolagen på 

att rapportera MP. Detta är inte i linje med vad Garas och ElMassah (2018) kom fram till i sina 

studier.  

 

Ducassy och Montandraus (2015) resonemang följer att, tjänar majoritetsägarna inte på att 

investera i CSR, kommer de inte heller att investera tid i det. Det kan vara en möjlig förklaring 

till varför de statliga bolagen inte rapporterar bättre och utförligare i 

hållbarhetsredovisningarna. Jenkins (2009) tar även upp legitimitet som en viktig aspekt att ta 

hänsyn till. Detta eftersom publika bolag har större nytta av att bibehålla sin legitimitet, 

eftersom de är mer konkurrensutsatta än statliga bolag.  

 

Å ena sidan kan anledningen till att de statliga bolagen inte skulle vara bättre än de publika 

bolagen, bero på att statliga bolag inte har resurserna som krävs för att utveckla en 

hållbarhetsrapport. Å andra sidan kanske de inte väljer att lägga resurserna på en 

hållbarhetsredovisning, det vill säga att företagen medvetet väljer att inte lägga resurser och tid 

på specifikt hållbarhetsredovisningen, i syfte att undvika att bli anklagad för att eventuellt anses 

slösa med resurserna. Om det skulle visa sig att de statliga bolagen inte använder kapitalet på 

ett respektfullt sätt kan konsekvenser riktas mot dem. Exempel på konsekvenser kan vara att 

de statliga bolaget blir av med sin ensamrätt till license to operate, mista staten som ägare eller 

förlora statligt bidrag.  
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Enligt Roper och Schoenberger-Orgad’s (2011) studie fanns fall där ett statligt ägt bolag hade 

mer fokus på vinstmaximering än sitt ansvar mot samhället. Enligt Blom et al. (u.å.) tappar 

företagen viktiga konkurrensfördelar om de inte arbetar med CSR. Detta kan även förstås 

utifrån legitimitetsteorin, då företagen även mister en del av sin legitimitet. En anledning till 

varför en vinstmaximering istället skulle kunna vara ett fokus, är på grund av att de statliga 

bolagen inte behöver prestera på samma sätt som de publika bolagen, för att bibehålla sin 

legitimitet. Det kan även bero på att de statliga bolagen känner en säkerhet kring att staten kan 

tillfoga resurser om det behövs, vilket då kan leda till att de inte prioriterar CSR-aktiviteter eller 

sitt ansvar mot samhället. Ett annat tankesätt som de statliga bolagen möjligtvis kan ha är att: 

“vi ska göra vad som krävs av oss för att bibehålla legitimiteten vi har, samt tillfoga den CSR-

information och aktiviteter som förväntas av oss att ingen ifrågasätter det vi gör, medan CSR-

aktiviteter utöver detta ger ingen vinning för företaget”. Det vill säga, statliga bolagen vill lägga 

sig precis på gränsen för vad som förväntas av dem men inte så mycket mer.  

 

Enligt Córdoba‐Pachón et al. (2014) har de statliga företagen varit isolerade från de debatter 

som funnits kring CSR, vilket nu har ändrats något. Det kan delvis bero på lagen som trädde i 

kraft år 2017, att företag som uppfyller mer än ett av storleks kraven måste publicera en 

hållbarhetsrapport. Från och med nu kan en jämförelse mellan statliga och de publika bolagens 

hållbarhetsrapporter göras. Utifrån den här studien kan det konstateras att medelvärdet för de 

statliga bolagen har förbättrats under de studerade åren. Det kan bero på att de statliga bolagen 

på senare tid har blivit mer granskade. Genom stiftandet av hållbarhetsrapporteringen enligt 

ÅRL år 2017, kan det vara så att de statliga bolagen känner en större press att leverera en 

välskriven rapport. Då det inte går att enbart vara generell i sin rapportering längre, på grund 

av konkurrensen kring en bra hållbarhetsredovisningen har ökat. Genom den ökade 

konkurrensen rapporterar företagen utförligare, eftersom de vill behålla legitimiteten, vilket de 

bland annat kan åstadkomma genom hållbarhetsrapporten. Det kan vara en av anledningarna 

till att de statliga bolagens medelvärde ökade genom alla åren som studien studerade. Å ena 

sidan, ett högre MP kan möjligen resultera i att företagen får behålla det sociala kontraktet med 

samhället. Å andra sidan kan det även ha sin grund i att företagen vill upprätthålla sin legitimitet 

genom att ge intressenterna den information de vill ha, även om mer information publiceras än 

vad som är nödvändigt. Heath (2011) kom fram till ett liknande resultat, att legitimitet är nära 

kopplad till organisationen och dess intresse av att tillfredsställa intressenterna. Detta uppfylls 

genom de sociala kontraktet, med att redovisa CSR-aktiviteter.  
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Skiftas fokus mot de publika bolagen istället, då har lagen om att hållbarhetsredovisa från år 

2017 uteslutande haft ett institutionellt tvingande tryck under ett av studiens tre undersökta år. 

Från studiens resultat om medelantal poäng, kan vi se att de publika bolagens MP försämrades 

från år 2016 till år 2017. Vad skulle då kunna vara en möjlig förklaring till detta. Det skulle 

kunna vara så att de publika bolagen blev osäkra, när lagen tillträde, på vilken nivå marknaden 

lägger sig gällande krav från samhället då det kan vara otydligt men även osäkerheten på 

marknadens förväntningar. Det har skett en tydligt ändring i lagen, vilket även kunde ändra 

samhällets normer och förväntningar. Detta medföljer att legitimitetsnivå har stegrats på grund 

av hållbarhetsredovisningen. Vidare kan det vara så att de publika företagen har övergått till 

vara mer försiktiga i sin hållbarhetsrapportering för år 2017, på grund av att övervakningen har 

förstärkts mot deras rapporter. Det gör att företagen kan tänkas reducera sin användning av 

greenwashing. Å ena sidan kan detta förklara varför medelvärdet bland de publika bolagen 

sjunker från år 2016 till år 2017. Å andra sidan kan det konstateras att de publika bolagen var 

tvungna att anstränga sig ännu mer för att upprätthålla sin legitimitet dessa två åren (år 2015 

och 2016) när lagen inte existerade. Men det kan även vara så att företagen är tvungna att 

anstränga sig ännu mer nu efter att lagen stiftades år 2017, eftersom att ge ut en 

hållbarhetsrapport medföljer inte någon legitimitet längre, utan företag måste anstränga sig 

ytterligare om de vill utöka sin legitimitet. Detta leder även till att intresset som förut fanns för 

att frivilligt hållbarhetsredovisa har försvunnit. Det som i ett flertal år har varit en uppåtgående 

spiral, beträffande högre legitimitet kopplat till att hållbarhetsredovisa ändrar troligen riktning 

i och med lagen och standardiseringen av att hållbarhetsredovisa. 

 

En fråga som kan ställas är, varför försämras standardavvikelsen när det blir reglerat att 

hållbarhetsrapportera. När standardavvikelsen blev lägre år 2017, innebar det att de sämsta 

företagen har blivit bättre på att miljöprestera, vilket är en stort steg även om studien inte kan 

se några signifikanser på detta, utan det kan även bero på slumpen. Det kan vara den högre 

standardavvikelsen i publika bolag som gör att det inte blir signifikant. Förutom detta blir 

medelvärdet för de publika bolagen sämre år 2017 men det är inte sämre än de statliga bolagen, 

om medelvärdet jämförs år 2017. En möjlig förklaring till varför medelvärdet sjönk år 2017 

kan vara en följd av att publika bolag inser att de inte behövde rapportera i lika stor omfattning 

eftersom lagen krävde mindre.  
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Om studiens kontrollvariabel revisionsbyrå analyseras, kan studien dra slutsatsen att de företag 

som valde Deloitte rapporterade mindre MP. Detta i kontrast till de som valde PwC redovisade 

högre MP. Därav kan vi se att det även har betydelse vilken revisionsbyrå företag väljer i hur 

mycket MP som rapporteras. Vidare kan studien även konstatera att PwC var övervägande 

representerad i de publika bolagen och Deloitte var övervägande representerade i de statliga 

bolagen. Utifrån ovan borde alltså statliga bolag redovisa sämre MP än de publika bolagen. 

Däremot är detta inget vi kan se och kan därmed inte dra något samband.  

 

Riktas fokus mot statliga bolag och den institutionella teorins normativ isomorfism, kan de 

statliga bolagen antagit en intern likartad struktur för att inte få kritik riktad mot sig inifrån. Å 

ena sidan, genom att anta en liknande struktur blir det enkelt att jämföra de statliga bolagen 

med varandra. Å andra sidan, den nuvarande strukturen passar inte alla statliga bolag, vilket 

gör att de trots allt kan få kritik riktad mot sig och kan förhindra utvecklingen, samt den 

ekonomiska tillväxten. Utgår studien istället från de publika bolagen och från den härmande 

isomorfismen, kan det tänkas att innan år 2017 försökte organisationer medvetet efterlikna den 

ledande organisationen för att öka sina konkurrensfördelar, samt legitimitet.  

 

En jämförelse mellan den härmande och den normativa isomorfismen kan analyseras. För både 

statliga och publika bolag tenderar att efterlikna de ledande företagen medvetet i specifika delar 

för att öka sin egna konkurrenskraft. Båda de statliga och publika bolagen kan tendera att 

efterlikna samma bolag i samma bransch då vissa interna regler och krav ska följas. Att följa 

den interna pressen från exempelvis anställda, som den normativa isomorfism utgör, kan ses 

som ett svagare efterliknande beteende än den härmande isomorfismen, där istället pressen 

kommer utifrån. Detta gör att företag kan prioritera att följa med på marknaden mer än att 

tillfredsställa interna behov. För följer inte företaget med på marknaden kan de förlora 

konkurrensfördelar (Blom et al., u.å.) och legitimitet. 

 

Vidare kan även en jämförelse mellan den tvingande och härmande isomorfismen i de publika 

bolagen analyseras. Där den tvingande isomorfismen kan förstås utifrån 

hållbarhetsrapporteringen enligt ÅRL från år 2017 som stiftades för bland annat de publika 

bolagen som uppfyller storleks kraven att hållbarhetsredovisa. Den härmande isomorfismen 

kan förstås utifrån innan lagen stiftades år 2017. Att hållbarhetsredovisa var tidigare ett 

härmande beteende för att få en förstärkt ledande roll med legitimiteten. Medan nu, efter år 
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2017, har det härmande beteendet ersatts med ett tvingande, vilket gör att det inte kan ses som 

legitimt att hållbarhetsredovisa längre. Däremot, beroende på hur utförliga och 

informationsrika företagen är i sina hållbarhetsrapporter, kan detta fortfarande förstärka 

legitimiteten. Vidare kan det ses att ett nytt härmande beteende kan uppstå från 

hållbarhetsredovisningen av den stiftande lagen, vilket skulle kunna vara 

informationsinnehållet. För lagen är inte konkret med vad hållbarhetsrapporten ska innehålla, 

vilket kan utvecklas till ett härmande beteende. Detta på grund av att en mer utvecklad 

hållbarhetsrapport med långsiktiga mål skulle kunna ses som mer legitimitet. Vidare kan detta 

utvecklas till att företagen kommer få en mer informationsrik och detaljerad hållbarhetsrapport 

framöver. 

 

Enligt intressentteorin finns det ett ledningsperspektiv och ett etiskt perspektiv. Det etiska 

perspektivet tar bland annat upp att det finns primära och sekundära intressenter (Clarkson, 

1995). Det kan resoneras att de statliga bolagen försöker tillfredsställa både de sekundära och 

primära intressenterna, medan publika bolag har fokus på sina primära intressenter. Detta kan 

vara en följd av att publika bolag har fler aktieägare i företaget som investerar i det och ser till 

att företaget kan fortsätta existera. Samtidigt som de statliga bolagen inte har olika aktieägare 

utan endast en ägare (staten). Statliga bolag behöver troligtvis inte vara i behov av att på samma 

sätt tillfredsställa sin(a) ägare som de publika bolagen behöver. Däremot uppger det etiska 

perspektivet även att företagen ska behandla alla intressenter rättvist. Då deras makt och 

inflytande i bolaget ska inte ha en påverkan, utan deras kompetens (Clarkson, 1995). Detta 

skulle kunna kopplas mer till de statliga bolagen som ska ta hänsyn till samhället och föregå 

med gott exempel. För skulle inte en rättvis bedömning förekomma hos de statliga bolagen, 

hade samhället ifrågasatt det och deras höga position i samhället hade även blivit ifrågasatt.  

 

Däremot kan det ändå förekomma en diskussion kopplat till ledningsperspektivet, eftersom 

ledningen i publika bolag kan tänkas vara mer benägna att vilja uppfylla intressenternas 

önskemål, jämfört med de statliga bolagen. Ledningsperspektivet grundar sig i det faktiska 

agerandet och att vissa intressenter kommer att prioriteras framför andra, eftersom de har mer 

inflytande och makt i företaget (Deegan & Unerman, 2011). Utifrån den här analysen kan det 

tänkas att statliga bolag är mer etiskt inriktade och publika bolag är mer inriktade på 

ledningsperspektivet. 
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Vad som kan utläsas från tidigare studier är att, Heath (2011) samt Roper och Schoenberger-

Orgad (2011) fastslog att statliga bolag är mindre benägna att eftersträva höga resultat i sina 

CSR-prestationer. Vidare konstaterar Dam et al. (2013) samt Ducassy och Montandrau’s 

(2015) studier, att ett koncentrerat ägande i företaget resulterar i sämre CSR-prestationer. 

Däremot kom Garde-Sanchez et al. (2018) fram till att statliga bolag inte har vinstmaximering 

som ett fokus, utan fokus ligger istället på de sociala målen. Dessutom binder en högre 

ägarkoncentration till att vilja förbättra företagets CSR-prestationer och det förstärker på så sätt 

incitamentet att vilja uppfylla de krav som samhället ställer. Den här studien har inte kunnat 

konstatera att statliga bolag har en bättre eller sämre påverkan på företagets CSR-prestation. 

Det gör att studien kan varken ta avstånd från de tidigare studierna (Heath, 2011; Roper & 

Schoenberger-Orgad, 2011; Dam et al., 2013; Ducassy & Montandrau, 2015; Garde-Sanchez 

et al., 2018) eller stödja deras resultat.  

 

Keynonen (2018) skriver att ägarkoncentration kan ha betydelse när det gäller ett företags 

sociala och miljömässiga prestationer. Studien kom även fram till att majoritetsägande, kopplat 

till miljö och sociala prestationer, hade en stor effekt på informationen. Däremot visar 

minoritetsägare inte någon effekt på miljö och sociala prestationer. Vidare uppvisade studien 

att företagets ålder inte har någon inverkan på miljöprestationen. Detta är ett resultat som den 

här studien kan dra vissa paralleller med. Bland annat kom den här studien fram till i likhet med 

Keynonen (2018) studie att företagets ålder (regressionsanalys modell 2) har ingen betydelse i 

inverkan på företagets miljöprestation. Däremot kan denna studie inte uttala sig något om 

ägarkoncentration och dess påverkan på företagets miljöprestation, då den har 

operationaliserats olika i studierna. Utifrån Keynonen’s (2018) studie kan den här studien 

analysera ytterligare två stycken tolkande resultat. Det första är att det inte är omöjligt att både 

statliga och publika bolag redan redovisar på ett tillfredsställande sätt. Den andra tolkningen 

kan analyseras utifrån att företagen troligen överrapporterade redan år 2015 och 2016. Detta 

eftersom det skedde en minskning år 2017 när de publika bolagen blev tvingade att redovisa en 

hållbarhetsrapport. 
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6.1.2 Företagets miljöpåverkan 

Hypotes 2a: Företag med större miljöpåverkan redovisar högre miljöprestation. 

Hypotes 2b: Företag med större miljöpåverkan redovisar lägre miljöprestation.  

 

Argumenten som låg till grund för denna hypotes är att det finns skillnader mellan företagens 

CSR-aktiviteter beroende vilken bransch företagen befinner sig i (Sweeney & Coughlan, 2008). 

Enligt Gangadharbatla et al. (2013) är det bevisat att ett flertal företag utger sig för att göra en 

sak, men att det visar sig att de i själva verket gör en helt annan sak, vilket kan förklaras som 

greenwashing. Detta kan förklaras av att ledningen känner trycket från aktieägarna, samhället 

och övriga intressenter att dem måste ha en CSR rapport som intressenterna är nöjda med 

(Mcwilliams et al., 2006; Flammer, 2013; Mahoney et al., 2013). I studien accepteras hypotes 

2a, eftersom i korrelationsanalysen mellan variablerna företagets miljöpåverkan och studiens 

MP, finns ett positivt korrelerat samband. Dessutom finns ett signifikant samband mellan 

variablerna i regressionsanalysen och därför accepteras hypotesen. Studien förkastar därmed 

hypotes 2b eftersom korrelation- och regressionsanalysen visade inget signifikant samband 

mellan företagets miljöpåverkan och lägre MP.  

 

Företag kan ha olika stor miljöpåverkan, beroende på vilken typ av bransch de befinner sig i. 

Olika branscher har olika konkurrenter samt intressenter och enligt intressentteorin är syftet för 

företagen att tillfredsställa intressenterna (Donaldson & Preston, 1995; Gamerschlag et al., 

2011). På grund av detta kan det finnas skillnader mellan hur företag väljer att 

hållbarhetsredovisa. Maltby (1997) beskriver att hållbarhetsredovisningen har utformats efter 

de krav intressenterna har haft. Ett företag som tillhör en bransch med stor miljöpåverkan kan 

tänkas rapportera mer inom det området, för att tillfredsställa intressenterna (Donaldson & 

Preston, 1995; Gamerschlag et al., 2011). Detta på grund av att, ju mer påverkan de har på 

miljön desto mer borde företag ta detta i beaktande, samt hela tiden försöka minimera den 

påverkan de har på miljön. Detta är även i linje med Maltby’s (1997) studie.  

 

För ett publikt bolag har intressenterna en hög betydande faktor, speciellt om de är primära 

intressenter. Detta på grund av att det är förmodligen de som gör att företag kan fortsätta 

existera och åstadkomma en ekonomisk tillväxt i företaget. Är någon intressent inte nöjd med 

utgivningen av informationen eller intressenters delaktighet i företaget, kan en investerare sälja 

sina aktier. Ett företag vill vara attraktivt, vilket gör att de vill tillfredsställa sina intressenter på 



  

77 
 

bästa möjliga sätt. Intressenter kan tänkas ha krav på företag som har stor miljöpåverkan 

eftersom de påverkar miljön negativt. Därför sätter dem krav att de ska följa upp och skriva om 

miljöaspekterna, för att även visa på sin medvetenhet i samhället. Utöver det kan intressenterna 

även trycka på att de ska rapportera om den påverkan de har i samhället, för att vara transparenta 

och för att undvika uppseendeväckande händelser som kan leda till ett legitimitetsgap. Detta 

kan vara en anledning till att hypotesen 2a accepteras.  

 

Företag som är inom en och samma bransch enligt normativa isomorfismen, i den institutionella 

teorin, tenderar att ta efter varandra. I studien kan det utläsas att företag som tillhör en bransch 

med en hög miljöpåverkan tenderar att ha en hög total MP. Detta kan på liknande sätt tolkas 

som att företag som tillhör samma bransch försöker vara på samma nivå av miljörapporteringen 

för att behålla konkurrensfördelarna. Dessutom kan företagen även försöka efterlikna de 

dominerande företagen som är inom samma bransch, i särskilda områden där dem själva är ett 

steg efter. Om ett företag halkar efter tappar det inte bara sin utveckling och sina 

konkurrensfördelar utan troligtvis även sin legitimitet i samhället (Blom et al., u.å.). Samhällets 

krav på företagen har blivit allt större, vilket gör att när en konsument köper produkten, köper 

de inte enbart produkten utan även en liten del av företags legitimitet (Blom et al., u.å.). 

Konsumenterna idag blir allt mer medvetna om både företagen och deras produkters bakgrund 

och kvalitet. Idag behöver vi inte köpa en viss företags produkter, utan vi kan göra vissa val 

som inte var möjligt för flera år sedan. Det vill säga, vi kan till exempel handla matvaror på 

Willys om vi inte anser att Ica har tillräckligt bra råvaror. Den ökade medvetenheten har tillfört 

mer press och en högre lägsta nivå för företagen, som de måste upprätthålla för att kunna 

existera på marknaden och anpassa sig till sin omgivning. Följer inte företag med på marknaden 

och svarar upp mot samhällets förväntningar och normer kan ett legitimitetsgap skapas, som 

kan leda till ekonomiska och sociala konsekvenser för företaget. Beroende på hur stort detta 

gap blir, kan det ta långt tid innan företaget återhämtar sig och reparerar sitt rykte i samhället.     

 

Frikopplingen från den institutionella teorin kan förstås utifrån greenwashing, att företaget vill 

visa upp en lämpligare sida av företaget än vad de egentligen är (Deegan & Unerman, 2011). 

Det vill säga, att det finns en skillnad mellan bilden samhället har av företaget och företagets 

verkliga bild. Denna skillnad kan bestå av en del greenwashing, eftersom greenwashing kan 

utformas av att företag förstärker de positiva upplysningarna i hållbarhetsrapporten för att 

förminska det negativa (Mahoney et al., 2013). Enligt Deegan och Unerman (2011) 
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förekommer denna frikopplingen främst i hållbarhetsredovisningens miljömässiga och sociala 

delar.  

 

Studiens resultat indikerar att ju högre miljöpåverkan ett företag har desto högre MP redovisade 

företagen. Greenwashing är ytterligare en möjlig förklaring till detta. Det vill säga, företagen 

har en högre MP på grund av att de vill se bra ut och redovisar mycket för att inte få så mycket 

uppmärksamhet riktad mot sig. Det gör att företagen överrapporterar sina hållbarhetsaspekter. 

Om företagen istället har en låg totalpoäng kan det resoneras att det har sin grund i två saker. 

Det första är att företagen tenderar att inte skriva om MP, vilket kan jämföras med att vissa 

företag använder sig av greenwashing. Det andra kan vara att företagen skriver om MP men 

inte med konkreta värden eller uppföljning på MP, som denna studie undersöker eller kräver 

för att de ska få en högre totalsumma. Eftersom det inte finns några direkta straff eller regler 

för greenwashing, blir det inga konsekvenser för företagen som utför greenwashing, men 

däremot kan deras rykte och legitimitet bli lidande. Skadestånd skulle kunna vara en 

konsekvens att använda om det infördes lagar och regler.  

 

De företag som är synliga och stora i samhället tenderar att åtnjuta fler fördelar i sitt 

legitimitetsskapande beteende, än de som är små och mindre synliga (Dowling & Pfeffer, 

1975). Detta kan medföra att det är de stora företagen som får de största konsekvenserna, ifall 

de blir påkomna med greenwashing. Media kan och ska vara en övervakande part som 

upptäcker de händelser som avviker från samhällets normer och regler. Det kan leda till att ett 

legitimitetsgap skapas (De Geer et al., 2009). Då kan företagen behöva lägga mer resurser på 

att reparera gapet. Det kan resoneras om gapet verkligen repareras eller inte, eftersom det inte 

finns några regler som reglerar eller kontrollerar detta. Dessutom kan det vara svårt att reglera 

eftersom begreppet CSR fortfarande inte har en definition, utan flera.  

 

Å ena sidan, skulle det däremot införas straff mot greenwashing hade möjligtvis företagen blivit 

mer observanta med vad de skriver i hållbarhetsrapporten och att det verkligen stämmer överens 

med den verkliga bilden. Å andra sidan, kan det resoneras vem som skulle övervaka detta, är 

det revisorn som kommer få en större belastning eller är det någon ytterligare extern part som 

ska granska hållbarhetsredovisningen. Ska detta ske varje år eller ska det vara slumpmässigt 

valda företag som till exempel blir undersökta av en statlig myndighet. Många frågor dyker upp 
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som gör att det blir svårt att bedöma företagen, vilket kan vara en av anledning till att det inte 

förekommer några påföljder för detta idag.  

 

Sweeney och Coughlan’s (2008) studie påvisar att det finns skillnader gällande företags CSR-

aktiviteter beroende på branschtillhörighet. Det finns branscher med större miljöpåverkan som 

tenderar att fokusera mer på miljön i sin hållbarhetsredovisning (Sweeney & Coughlan, 2008). 

Detta resultat stämmer väl överens med vår studies resultat, det vill säga att företag som 

befinner sig i en bransch med högre miljöpåverkan redovisar högre miljöprestation.  

 

En studie gjord av Alliance for Corporate Transparency (2019) på 105 europeiska företag 

resulterade i att 20 % av företagen redovisade koldioxidutsläpp som kom från transporter. De 

kom även fram till att 24 % av företagen redovisade sin vattenförbrukning. Detta resultat kan 

tänkas kopplas en del till vår studie, även om samma poängsättningen inte har använts. För vi 

kan ändå se från vår studie att under år 2017 redovisade 84 % sina koldioxidutsläpp där 

företagen nämnt utsläppsnivån och följt upp minst ett år. Däremot har vår studie tagit hänsyn 

till alla typer av koldioxidutsläpp som nämnts i företagen och inte enbart från transporter, vilket 

gör att de inte är helt jämförbara. Vår studies resultat visade även att 36 % av företagen år 2017 

har nämnt och följt upp sin vattenförbrukning under minst ett år. Jämförs deras resultat med 

vår studie, som enbart har svenska företag, kan det konstateras att de svenska företagen är bättre 

på att rapportera om dessa miljönyckeltal än Alliance for Corporate Transparency’s (2019) 

studie. 

6.1.3 Företagsstorlek 

Hypotes 3: Företagsstorlek är positivt relaterat till att företag redovisar högre miljöprestation. 

 

Huvudargumenten som hypotesen grundar sig i är att, företagsstorlek har betydelse för hur 

mycket resurser företag lägger på sina CSR-aktiviteter (Russo & Perrini, 2010). Enligt Perry 

och Towers (2009) har små och medelstora företag begränsade resurser och därmed inte lika 

stort intresse för CSR som de större företagen. Ju större företag är, desto mer påverkar de miljön 

och samhället runt omkring sig, vilket även Dowling och Pfeffer (1975) påvisade och utgick 

från legitimitetsteorin. Studien har accepterat hypotes 3, eftersom i korrelationsanalysen och 

regressionsanalyserna kan det utläsas ett positivt signifikant samband, vilket tyder på att ett 
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samband mellan variablerna existerar. Av denna anledning kan studien konstatera att 

företagsstorlek leder till att företagen rapporterar mer MP.  

 

Möjliga anledningar till att hypotesen accepteras kan vara att det är ett stort urval av 

industriföretag i studien, vilket har en stor påverkan på tillgångarnas storlek. Dessutom är det 

industriföretagen som tenderar till att ha högre MP, eftersom det är de bolag som har störst 

miljöpåverkan. Å ena sidan, har stora företag ett större behov av att upprätthålla sin legitimitet, 

vilket kan leda till att de försöker rapportera mer i sina hållbarhetsredovisningar för att 

tillfredsställa sina intressenter. Å andra sidan, kan det handla om att stora företag rapporterar 

mer för att de känner en skyldighet att försöka svara upp mot samhällets förväntningar och 

normer. Vidare kan stora företag med stora tillgångar redovisa mer för att minska risken för att 

ett legitimitetsgap ska uppstå. Detta kan bero på att företagen tjänar på att rapportera mer än 

om de skulle rapportera mindre och senare vara tvungna att lägga resurser på att utöka 

rapporteringen eller för att bygga upp förtroendet igen.   

 

Ur ett perspektiv av Carrolls business case kan större företag med mer resurser se CSR ur ett 

långsiktigt perspektiv, det vill säga att företaget ser en win-win situation som skapar 

konkurrensfördelar med deras CSR-aktiviteter (Carroll & Shabana, 2010). Medan mindre och 

medelstora företag som inte har lika stora resurser kan möjligtvis ha ett mer kortsiktigt 

perspektiv på CSR, på grund av de begränsade resurserna. Det vill säga, de tänker mer i nutid 

och försöker eliminera risker och problem som direkt finns framför dem, för att säkerställa att 

deras legitimitet upprätthålls. Ju större ett företag är desto mer påverkan har de på miljön, och 

desto viktigare är det att de agerar för att minska miljöpåverkan. Detta stödjer argumentet att 

ett långsiktigt perspektiv på CSR är nödvändigt för att kunna minimera framtida problem, samt 

att det blir mer ekonomiskt fördelaktigt för företaget att ta tag i problemen omgående. Denna 

studie har enbart undersökt uppföljning på företag, men det skulle även kunna vara ett scenario 

att undersöka om företag har någon strategi för en mer långsiktig plan, till exempel en 

femårsplan, vilket kan ses mer i kapitlet framtida forskning. 

 

Russo och Tencatis (2008) tillämpar intressentteorin för att förklara varför CSR-aktiviteter 

används mer av de större företagen. Skillnaden mellan stora och små företag kan vara flertal 

men vad som är givet är att ju större företaget är desto fler intressenter har det, vilket medför 

fler åsikter och fler som granskar företagets struktur och processer. Fler åsikter och ögon 
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innebär att fler aspekter måste rapporteras och tas upp i hållbarhetsrapporten för att försöka 

tillfredsställa alla intressenter. Udayasankar (2008) kom fram till att de var de små och stora 

företagen som lägger mer tid på sina CSR-aktiviteter än medelstora företag. 

 

Russo och Tencatis (2008) konstaterar i sin studie att företagets storlek har en påverkan på 

företagets CSR-prestationer. Detta styrks även av Abbott och Monsen (1979) samt Patten 

(1991) som påvisar i sina studier att storlek leder till en utökad CSR-rapportering. Detta kan 

bero på strukturella skillnader och olika intressenter (Russo & Tencatis, 2008). Även Perry och 

Towers (2009) samt Udayasankar’s (2008) studie konstaterar att större företag har mer resurser 

att få tillgång till och även ett större intresse gällande CSR, än de små och medelstora företagen. 

Denna studie påvisar likartat resultat som båda de ovanstående studierna, att storlek på företag 

har en påverkan gällande företags CSR-prestation.  

6.1.4 Jämställd könsfördelad styrelse 

Hypotes 4: En jämställd styrelse är mer relaterat till att företagen rapporterar högre 

miljöprestation.  

 

Argumenten som låg till grund för denna hypotes är att fler kvinnor i företagens styrelse 

tenderar vara positivt relaterat till storleken på företags CSR-aktiviteter, enligt Bear et al. 

(2010). Men även att en jämn fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen ger en mer effektiv 

styrelse (Ruigrok et al., 2007; Adams & Ferreira, 2009). Detta då flera studier har påvisat att 

kvinnor i styrelsen ger en mer positivt effekt till styrelsens prestation och struktur. I studien 

förkastas hypotes 4, eftersom i korrelationsanalysen kan det utläsas ett positivt signifikant 

samband mellan variabeln och MP, medan i regressionsanalysen visades inget signifikant 

samband alls. Det vill säga, att en jämställd könsfördelad styrelse inte resulterar i högre 

miljöprestation. 

 

Rindhall och Karlsson (2017) kom fram till att kvinnor i styrelsen tenderar att vara mer 

informationsrika, vilket kan tänkas bli motsatsen till denna studiens resultat då en jämställd 

styrelse redovisade mindre miljöprestation. Att kvinnorna är mer informationsrika skulle kunna 

vara ett tecken på greenwashing. Eftersom kvinnor i styrelserna vill tillfredsställa intressenterna 

i företaget genom att rapportera betydligt mer än vad som behövs. Därmed leder det till att 

företagen då försöker dölja den känsliga informationen som intressenterna inte hade accepterat. 
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Detta styrker även Daily och Dalton (2003) att kvinnor i styrelserna tenderar att fokusera på 

vad intressenterna vill se i rapporterna.  

 

När det gäller intressentteorins primära och sekundära intressenter kan det tänkas att kvinnor i 

större utsträckning tenderar att försöka tillfredsställa både de primära och de sekundära 

intressenterna, medan männen endast ser till de primära faktorerna, det vill säga ekonomiska 

faktorer som är nödvändiga för att driva företaget framåt. Då kvinnor i större utsträckning 

försöker tillfredsställa alla intressenter (Daily & Dalton, 2003), kan det även tänkas att i 

styrelser med fler kvinnliga ledamöter är sannolikheten större att deras hållbarhetsrapport 

består av greenwashing. Eftersom de kvinnliga styrelseledamöterna tenderar att skriva mer i 

hållbarhetsrapporten för att på så sätt tillmötesgå alla intressenter, kan konsekvenserna bli att 

allt inte är 100 % relevant, samt att man i större utsträckning skriver om bra aktiviteter för att 

om möjligt dölja de dåliga. Att tillmötesgå intressenterna kan även leda till att legitimitet 

erhålls. 

 

Legitimiteten kan upprätthållas genom att ha en jämställd styrelse. I Sverige finns det ingen lag 

om kvotering som exempelvis Norge har (Byttner, 2019). Däremot finns det implicita 

förväntningar att det ska vara en jämställd styrelse eftersom effekterna av en jämnfördelad 

styrelse är positiva, vilket även Ruigrok et al. (2007) samt Adams och Ferreira (2009) kom 

fram till. Däremot visade inte den här studien att en jämställd könsfördelning i styrelsen har ett 

högre MP. Men däremot förekom de statliga bolagen med ett gott exempel, eftersom de 

uppvisar ett högre medelvärde på både kvinnliga styrelseledamöter samt jämställda styrelser än 

publika företagen. Det kan vara ett strategiskt val från statens sida för att göra samhället nöjda, 

eftersom det har pågått en debatt under längre tid om att det är för lite kvinnor och för mycket 

män i styrelserna. Men det kan även vara ett tecken på att behålla legitimiteten så att inte ett 

legitimitetsgap uppstår. 

 

Varför består styrelserna fortfarande till övervägande del av män (Allbright, 2014). Sundén 

(2002) beskriver att det kan bero på att företagen och styrelserna letar efter en person som har 

en lång karriär bakom sig, och som helst haft en vd-post sedan tidigare. Majoriteten av kvinnor 

har inte haft en vd-post som männen har, vilket är en bidragande faktor. Dessutom kan det vara 

så att männen på grund av detta inte har ett stort nätverk som innehåller kvinnor, vilket också 

kan bidra till den låga andelen kvinnliga styrelseledamöter. En jämställd styrelse kan vara på 
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väg att bli en norm i samhället och som kan förstås ur ett legitimitetsperspektiv. Uppfyller de 

inte normen kan ett legitimitetsgap skapas. Den tvingande isomorfismen i den institutionella 

teorin tar upp att företagen tenderar att likna varandra på grund av formella påtryckningar, som 

lagar och regler. Det finns ingen regel eller lag som säger att ett företag ska ha en jämställd 

könsfördelning i styrelse idag. Men resultatet som studien visar, att de statliga bolagen har ett 

medeltal på cirka 47 % kvinnor och 53 % män (tabell 16), kan det resoneras att de statliga 

bolagen har en viss gemensam standard med en jämställd styrelse. Det kan även ses att statliga 

bolag har 60 % jämställd styrelse medan 30 % av publika bolag har en jämställd styrelse. En 

jämförelse med Rindhall och Karlssons (2017) studie som resulterade i att kvinnor medförde 

positiva effekter till styrelsen, det kan vara så att studiens utvalda företag har fler män i deras 

styrelse, vilket gör att vi inte får likartat resultat som Rindhall och Karlsson (2017). Eller att 

kvinnorna i våra utvalda företag inte bidrar till ett ökat informationsinnehåll.  

 

Enligt Allbrights (2014) och Dahléns (u.å.) riktlinjer har alltså statliga bolag till största delen 

en jämställd styrelse. Den höga standarden kan bero på att deras gemensamma ägare (staten) 

har vissa interna regler de vill bibehålla eller försöka uppnå i alla sina företag, vilket kan vara 

att ha en så jämställd styrelse som möjligt. Både Ruigrok et al. (2007) och Adams och Ferreira 

(2009) kom fram till att en effektiv styrelse är ett resultat av en jämn könsfördelning i styrelsen. 

Detta baserar sig på att kvinnor i styrelser tenderar att fokusera mer på miljön. Däremot visade 

den här studien inget samband mellan en jämställd könsfördelad styrelse och miljöprestationen, 

därmed kan inte denna studien dra några likheter med de tidigare studierna ovan. 

6.1.5 Sammanställning av hypotestestande analyser 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att av studiens sex hypoteser var det totalt två stycken 

som accepterades. De två som accepterades: företagets storlek och företagets miljöpåverkan, 

hade hypoteshärledningens riktning: att företagets storlek och företagets miljöpåverkan är 

kopplat till högre MP, vilket visade ett signifikant positivt samband. Hypotesen statligt och 

privat ägda bolag visade inte något signifikantsamband. Då hypoteshärledningen, företagets 

miljöpåverkan kopplat till lägre MP förväntades visa ett negativt samband, men resultatet var 

istället positivt. Slutligen, jämställd könsfördelning i styrelsen visar ett negativ samband medan 

hypoteshärledningen antogs vara positiv.  
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Från studiens kontrollvariabler i modell 1, från de ovanstående regressionerna (kapitel 5), kan 

det konstateras att det fanns signifikanta samband, vilka var: företagets ålder, EY, och PwC. 

Företagets ålder visade att ju äldre ett företag är desto högre MP har företaget. Referensgruppen 

Deloitte visade på att de avger ett lägre samband till MP än vad EY, PwC och KPMG gör. Detta 

utgjorde då att företag som anlitade Deloitte hade den sämsta MP. Det kan även konstateras att 

de kontrollvariabler som inte hade något signifikant samband var soliditet, procentuell 

avkastning på totalt kapital, KPMG samt åren 2015 och 2016. Även om åren 2015 och 2016 

inte var signifikanta kan det ändå tolkas som att de har ett lägre MP värde än år 2017, vilket 

betyder att företagen har blivit bättre på att rapportera och följa upp MP under de studerade 

åren. 
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7. Slutsatser  

 
 

I det sjunde och sista kapitlet kommer slutaster att presenteras av det empiriska resultatet och 

studiens hypoteser, som reflekteras till studiens syfte. Vidare kommer studiens bidrag till 

forskningen att presenteras, praktiska implikationer och förslag till framtida forskning som 

slutligen mynnar ut i kritik mot uppsatsen. 

 

7.1 Slutsatser  

Syftet med studien var att, förklara trovärdigheten i de publika och statliga bolagens års- och 

hållbarhetsredovisning. Då den information som publiceras i års- och hållbarhetsredovisningen 

kan tolkas på olika sätt, konstruerade studien fyra förutbestämda poäng kategorier, på hur väl 

företagen rapporterar och följer upp miljöprestationen (MP). Dessa poäng sattes sedan på fyra 

olika miljönyckeltal, förnybar energi, vattenförbrukning, koldioxidutsläpp och flygresor inom 

företaget, vilket summan på dessa tillsammans utgör studiens mått, MP. Varför olika företag 

rapporterar olika mycket kring miljöprestationen är relativt outforskat. Därför har studien 

använt sig av beprövade teorier som, legitimitets-, institutionell och intressentteorin för att 

förklara varför olika företag redovisar olika mycket miljöprestation. Studien sträcker sig mellan 

åren 2015 och 2017. Det slutliga urvalet studien använde sig av var, 20 stycken helägda statliga 

bolag och 30 stycken bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Målet med studien 

var att utveckla ett mått på miljöprestation för att se hur bra företagen är på att rapportera och 

följa upp miljönyckeltalen. Detta för att studien ville testa nya sätt att mäta miljöprestation på 

och inte använda databaserna och måtten som har gjorts tidigare. Studiens resultat visade att 

statliga eller publika bolag inte kan konstateras vara varken bättre eller sämre än den andra när 

det gäller hållbarhetsrapportering och viljan att värna om miljön. Däremot har företagets 

miljöpåverkan och företagets storlek en betydelse när det gäller rapportering av MP, medan 

könsfördelning inte hade någon påverkan på MP.  

7.1.1 Statligt och publika bolag 

Variabeln statligt och publikt bolag har härletts utifrån institutionell, legitimitets- och 

intressentteorin, där vi ämnade att förklara om det är de publika eller statliga bolagen som 
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redovisar högre miljöprestation. Scherer et al. (2013) tar upp legitimitets strategierna, moraliskt 

resonemang och externa förväntningar, som kan användas för att anpassa sig till 

förväntningarna och kan förstås utifrån de statliga och publika bolagen. För att få acceptans 

från intressenterna behöver bolagen ha en öppen dialog. Utifrån den tvingande isomorfismen 

kan det förklaras att när årsredovisningslagen utökades år 2017 och ägardirektivet år 2007 kan 

det konstateras att samhällets normer och värderingar ökade, vilket medförde att en lägsta nivå 

för att behålla legitimiteten ökade. Detta leder även till ett institutionellt tryck, eftersom 

företagen är tvungna att inta ett likartat beteende (DiMaggio och Powell, 1983).  

 

Andersson och Lundgrens (2015) studie konstaterade att när regeringens ägardirektiv år 2007 

inrättades, blev statliga bolags hållbarhetsredovisning mer utförliga. Vår studie har inte 

undersökt åren direkt efter ägardirektivet infördes, men vi kan ändå se att statliga bolag blev 

bättre på att miljöprestera under de år som studien har granskat. Detta är i linje med Andersson 

och Lundgren (2015) som kom fram till att, statliga bolag blev mer utförliga i 

hållbarhetsrapporten i och med ägardirektivet. Vidare kan det konstateras att de statliga bolagen 

ligger på en nivå där dem skriver ut vad som behövs och krävs av dem, men inte mer. Däremot, 

utifrån vårt resultat om de publika bolagen kan det konstateras att det inte blev mer utförliga i 

sin rapportering efter att årsredovisningslagen utökades år 2017, utan till och med sämre. Det 

kan delvis bero på att denna studien inte har undersökt fler år, vilket då hade kunnat påvisa ett 

uppåtgående resultat. Slutligen, kan det utifrån studiens resultat ändå inte konstateras om 

statliga bolag eller publika bolag är bättre eller sämre än varandra på att rapportera MP. Detta 

på grund av att regressionsanalysen inte påvisade ett signifikant samband kopplat till MP. 

7.1.2 Företagets miljöpåverkan  

Variabeln, företagets miljöpåverkan, har härletts utifrån greenwashing och intressentteorin där 

vi ämnade att förklara om företagets miljöpåverkan leder till att företagen rapporterar högre 

miljöprestation. Från Scherers et al. (2013) legitimitets strategier kan variabeln företagets 

miljöpåverkan förstås utifrån strategisk manipulation och moraliskt resonemang. Strategiska  

manipulationer kan kopplas till greenwashing, då företaget försöker manipulera sin 

hållbarhetsredovisning för att se bättre ut än vad den egentligen är. Enligt Laufer (2003) är det 

företag som försöker förbättra sitt rykte i samhället som använder sig av greenwashing, genom 

att ge ut hållbarhetsrapporter som döljer brister. Företagen använder sig av greenwashing för 

att de känner press från intressenter att leverera en bra hållbarhetsrapport (Mcwilliams et al, 
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2006; Flammer, 2013; Mahoney, Thorne, Cecil, Lagore, 2013). Intressentteorin kan förstås 

utifrån ett moraliskt resonemang, där även Donaldson och Preston (1995) samt Gamerschlag et 

al. (2011) argumenterar att en bättre CSR rapport leder till att intressenterna tillfredsställs.  

 

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att ju mer miljöpåverkan ett företag har, (från denna 

studiens indelning) desto högre MP har företaget. De företag som har en större miljöpåverkan 

kan indikeras att använda sig av en greenwashing strategi i större utsträckning, än de med lägre 

miljöpåverkan. Av den anledningen skulle det även kunna konstateras att de företag som 

redovisar mindre MP, och inte är ett företag med liten miljöpåverkan, kan det vara en indikation 

på att även de använder sig av en greenwashing strategi. Det vill säga, företag som har stor 

miljöpåverkan men som inte tar upp det i sin redovisning. Utifrån intressentteorin kan det 

konstateras att företagen med högre miljöpåverkan tenderar att tillfredsställa sina intressenter 

mer, på grund av att resultatet påvisade att det är de företagen som redovisade ett högre MP. 

Ett högre MP resultat kan förstås som att företagen redovisar mycket för att tillfredsställa sina 

intressenter. 

7.1.3 Företagsstorlek  

Variabeln företagsstorlek har härletts utifrån både legitimitets- och intressentteorin där vi 

ämnade att förklara om större företag redovisar högre miljöprestation. Scherer et al. (2013) 

belyser det sociala kontraktet som en viktig del av att behålla intressenter, tillsammans med de 

moraliska resonemanget, genom att ha en öppen dialog med intressenterna. Det är företagens 

intressenter som i stor utsträckning påverkar innehållet i hållbarhetsredovisningen (Maltby, 

1997; Amran & Keat Ooi, 2014). Detta eftersom syftet är att tillfredsställa intressenterna, vilket 

leder till att företag presterar bättre hållbarhetsrapporter (Donaldson & Preston, 1995; 

Gamerschlag et al., 2011).  

 

Studien kan konstatera att ett större företag leder till högre MP. Detta resultat är i likhet med 

Abbott och Monsen (1979) samt Patten (1991), att stora företag redovisar mer hållbarhet än 

vad det små företagen gör. Både för att behålla sin legitimitet men även för att intressenterna 

ska vara tillfredsställda. Det kan vidare konstateras utifrån Carrolls business case, att företag 

med högre MP kan ha ett mer långsiktigt perspektiv på CSR.  
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7.1.4 Jämställd könsfördelning i styrelsen 

Variabeln jämställd könsfördelning har härlett utifrån legitimitets- och intressentteorin, där vi 

ämnade att förklara om en jämställd styrelse påverkar miljöprestationen. Scherers et al. (2013) 

legitimitets strategi om moraliskt resonemang kan man även här utgå ifrån, att ha en öppen 

dialog med intressenterna som leder till en ökad acceptans. Kvinnorna är en del i acceptansen 

eftersom de tenderar att vara mer informationsrika till intressenterna, vilket stödjs i Rindhall 

och Karlsson (2017) studie. Då Donaldson och Preston (1995) samt Gamerschlag et al. (2011) 

säger att syftet med intressentteorin är att tillfredsställa intressenterna, vilket leder till att 

företagen rapporterar bättre. Enligt Daily och Dalton’s (2003) studie bidrar kvinnor i styrelsen 

till en ökad legitimitet för företaget, på grund av att kvinnorna karaktäriseras av att ta allas 

åsikter i beaktande, vilket inkluderar företagets intressenter. 

 

Studien kan konstatera att företag som har en jämställd könsfördelad styrelse har ett lägre MP. 

Om detta jämförs med Rindhall och Karlssons (2017) studies resultat, att kvinnor ger ut mer 

information, kan vi se att vår studie inte har fått ett liknande resultat. Däremot har vår studie 

undersökte istället en jämställd styrelse, vilket innebär att minst 40 % är kvinnor eller män i 

styrelsen. Utifrån vårt resultat kan vi se att 60 % av de statliga bolagen och 30 % av de publika 

bolagen har en jämställd styrelse, vilket är en skillnad på 30 procentenheter. Slutligen kan det 

konstateras att en jämställd styrelse bidrar till legitimitet för företaget. Även en slutsats utifrån 

intressentteorin kan dras, eftersom att ha en jämställd styrelse tillfredsställer intressenterna och 

samhället.  

7.1.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan därmed studiens syfte anses vara uppfyllt, då studien betraktas ha 

förklarat trovärdigheten i företagens års- och hållbarhetsredovisning, ur olika teoretiska 

perspektiv. Denna studie ger ett teoretisk bidrag till forskningen i form av olika förklaringar 

utifrån intressent-, institutionell och legitimitetsteorin om varför olika företag, både statliga och 

publika, redovisar olika nivåer på miljöprestation. Tidigare studier (Hooghiemstra, 2012; 

Keynonen, 2018; Alliance for Corporate Transparency, 2019) har undersökt CSR genom 

informationsinnehåll av års- och hållbarhetsrapporter, men på olika sätt. Hooghiemstra (2012) 

har undersökt hur väl företagen skriver och följer upp alla aspekter i års- och 

hållbarhetsredovisningen, med en liknande poängsättning som den här studien. Medan 

Keynonen (2018) undersöker företags prestation på de sociala och miljömässiga aspekterna, 
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med hjälp av ASSET4 databasen. Vidare undersöker Alliance for Corporate Transparency 

(2019) tre aspekter inom miljö, sociala och antikorruption på företagens års- och 

hållbarhetsredovisningar.   

 

Studien skapar ett teoretiskt bidrag då vi kan se att tidigare studier inte har använt både publika 

och statliga bolag, vilket skiljer vår uppsats från den tidigare forskningen. Keynonen (2018) 

har bidragit med en förståelse inom de miljömässiga prestationerna för publika företag medan 

vår studie har en ytterligare perspektiv, vilket är de statliga bolagen. Vidare skiljer sig den här 

studien från tidigare, med att undersöka uppföljningen på studiens specifika miljönyckeltal 

kopplade till företagens prestationer. Studien utökar därmed förståelsen för hur företagen 

miljöpresterar. Denna studie har inbringat en insikt med att, att trovärdigheten för företagens 

miljöprestation måste vidareutvecklas.  

7.2 Studiens metodologiska bidrag  

Studiens metodologiska bidrag är att vi har utvecklat en ny metod för att mäta företagets 

miljöprestation. Detta har gjorts genom en poängkategorisering av fyra olika miljönyckeltal 

(förnybar energi, vattenförbrukning, koldioxidutsläpp och flygresor inom företaget). En 

totalpoäng av dessa fyra miljönycketal utgör tillsammans studiens mått, miljöprestation (MP). 

Företaget har fått ett poäng mellan 0-3 beroende på hur mycket företaget beskriver och följer 

upp miljönyckeltalet i deras års- och hållbarhetsredovisning. Där 0 poäng är att företaget varken 

har förklarat eller följt upp miljönyckeltalet, medan 3 poäng har företaget både förklarat 

miljönyckeltalet och gjort en uppföljning på minst tre år. Totalt kan ett företag få 12 poäng, 

eftersom det finns fyra miljönyckeltal och maximalt tre poäng att få på varje miljönyckeltal. 

Detta bidrag kan jämföras en del med Keynonens (2018) studie som även undersöker företags 

miljöprestation. Däremot använder den studien en välanvänd databas (Asset4) till hjälp med 

bedömningen av företagen. Medan den här studien har funnit en egen poängkategorisering, 

med hjälp av Hooghiemstra (2012), till bedömningen av företagen. Detta medför att vår studie 

blir mer egenutvecklad och testar något nytt. Dessutom har Keynonen (2018) enbart undersökt 

miljöprestationen på publika bolag medan den här studien även har undersökt statliga bolag.  

 

Som nämndes ovan, Hooghiemstras (2012) studie hade även utvecklat en liknande 

poängkategorisering för att undersöka hur informationsrik företagens års- och 

hållbarhetsredovisningar är. Men skillnaden från hans studie, har den här studien gjort om den 
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tredje kategorin och lagt till en ytterligare kategori, vilket kan göra att vår metod har utvecklas 

åt en annan riktning. Dessutom undersöker Hooghiemstra (2012) hur informationsrik hela års- 

och hållbarhetsredovisningar är för företagen. Medan vår studie undersöker hur informationsrik 

särskilda nyckeltal är inom miljön. Detta medför att vår studie har en smalare inriktning, vilket 

kan leda till ett mer koncentrerat resultat. 

7.3 Praktiska implikationer 

Vårt antagande när vi började med studien handlade om att de statliga bolagen skulle vara bättre 

på att redovisa miljöprestation än de publika bolagen. Ett tag in i studien ändrades tankesättet 

att istället de publika bolagen var bättre. I slutändan kan vi inte konstatera med vårt urval och 

data att de statliga eller publika bolagen är bättre än den andra på att miljöprestera. Tanken är 

att de statliga bolagen ska ligga steget före och driva på utvecklingen, men enligt våra resultat 

gör de inte de och då kan man fråga sig, vad är då poängen med att ha statligt ägda bolag? 

 

Vi kunde även konstatera att företag som hade en stor miljöpåverkan redovisar mer MP, men 

de har ändå fortfarande en hög miljöpåverkan. Då kan vi se att det inte är behovet av mer 

hållbarhetsredovisning som behövs, utan att det som behövs kan vara sanktioner. Eller är det 

fler lagar som behövs? Lagen som stiftades för bland annat de publika bolagen år 2017, säger 

att företag med en viss storlek ska publicera en hållbarhetsrapport. Lagen säger inget om vad 

som ska hållbarhetsredovisas, det vill säga vilka aspekter som måste tas upp eller att det måste 

redovisa uppföljningen eller förbättringar i miljöpåverkan i framtiden. Detta är något vi anser 

att regeringens nästa mål borde vara, att utveckla denna lag.  

 

Däremot är statliga bolag tvungna att följa GRI i sin hållbarhetsredovisning, vilket även de 

publika bolag hade kunna varit tvungna att göra. Däremot ser vi inte att GRI hjälper de statliga 

bolagen med sin uppföljning, vilket även är något som hade kunnat utvecklats mer. Vårt förslag 

är istället att, lagen regleras till att företagen måste minst ha fem års uppföljning i företaget 

(eller att ett nystartat bolag som uppfyller kriterierna följer upp alla möjliga år), samt att tillfoga 

minst 2 % av sin vinst per år för att försöka förbättra sin miljöpåverkan. En ytterligare fråga 

som kan ställas är, var går gränsen för att företag ska beskrivas som miljöfarliga. Har företaget 

en stor miljöpåverkan borde en myndighet kunna ge ut varningar, att förbättrar sig inte 

företagen tillräckligt mycket under en viss period får de betala mer till en exempelvis miljöfond. 

Sammanfattningsvis borde staten vara mer specifika och tydliga med vad som ska ingå i en 
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hållbarhetsrapport och hur mycket procentuell andel resurser som skall läggas på sin 

miljöprestation. Detta ska gälla statliga bolag lika mycket som publika bolag. 

 

Däremot är det också en fråga om hur mycket staten ska lägga sig i företagens verksamhet. För 

att om staten blandar sig i för mycket, så kan det även slå tillbaka eftersom företagen inte gör 

det av egen vilja. Då kan det istället bli så att företagen väljer att inte ha så mycket av sin 

verksamhet i Sverige, vilket kan bli negativt både för staten och samhället. Däremot om 

företagen är tvingade att hållbarhetsredovisa vissa aspekter, kan det medfölja ännu mer 

greenwashing i sina hållbarhetsrapporter och vem ska undersöka om de företagen skriver ut 

verkligen stämmer? Är det revisorn, vilket i så fall blir en kostnad för företaget eller ska det bli 

staten som tar det ansvaret och kostnaden.  

7.4 Förslag till framtida forskning  

Till den framtida forskningen på det här området, eller en utveckling på den här studien, hade 

vi önskat se en mer omfattande studie på flera år och fler företag. Det hade även kunnat 

studerats på enbart publika bolag, men att man då undersöker på både små, mellan och stora 

företag. Då hade likheter och skillnader kunnat ses mellan företagen och vad som är specifikt 

karaktäriserat för ett mindre företag mot ett större. Det hade även varit intressant att ta med 

utländska bolag och se skillnaderna mellan länderna. Ett annat sätt att undersöka eller utveckla 

studien hade varit att se framåt i tiden. Vad har företagen för mål om 5, 10 eller 20 år. Har de 

någon strategi för hur de ska nå målen eller är det enbart intresserade av att berätta vad de har 

gjort och visa upp det.  

 

Ett ytterligare förslag till framtida forskningen hade kunnat vara att använda fler aspekter inom 

miljöprestation, det vill säga inte enbart dessa fyra miljöaspekter som denna studien har 

undersökt. Dessutom har CSR:s två andra delar, de sociala och ekonomiska delarna, kunnat 

utveckla ett mått för hur trovärdigt de delarna är genom uppföljning. Vidare inom de statligt 

ägda bolagen hade även en undersökning kunnat göras mellan hel- och delägda statliga bolag, 

för att se om de som är delägda rapporterar bättre än de som är helägda. Flera av dessa förslag 

hade kunnat appliceras till denna studien om projektet hade pågått under en längre period, men 

det hade även kunnat göras i separata studier. 
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Vidare skulle ett annat sätt att angripa detta ämne varit möjligt, då genom en kvalitativ 

forskningsstrategi med intervjuer för att få en ännu djupare förståelse för företagen. Eftersom 

med en kvantitativ forskningsstrategi, som denna studien har antagit, har det enbart analyserats 

offentligt publicerade dokument som års- och hållbarhetsredovisningar. Men med en kvalitativ 

studie skulle man då kunna få reda på varför dem rapporterar mer eller mindre gällande 

miljöfrågorna och vad det kan bero på, från företagens perspektiv.  

 

En sista framtida forskning skulle kunna vara att inte enbart undersöka om företagen beskriver 

och följer upp miljönyckeltalet, utan även undersöker värdena företagen skriver ut. Det kan i 

sin tur ge en ännu tydligare bild om företagen verkligen använder sig av en greenwashing 

strategi i deras hållbarhetsredovisning, eller inte.  

7.5 Kritik mot uppsatsen 

Kritik som kan riktas mot uppsatsen är att antalet observationer är för få. Däremot på grund av 

studiens omfattning och hänsyn till begränsningen av tid, hade det inte varit möjligt att ta fler 

företag i beaktande för att kunna analysera resultatet på ett ingående sätt. Kritik kan även riktas 

mot att det är få variabler som har använts i studien. Däremot hade studien från början med fler 

variabler, men under projektets gång har en del variabler fått gallras bort på grund av att de inte 

var relevanta för studiens syfte, som har gjorts om under projektets gång.  

 

En annan kritik som kan vändas mot studien är att den enbart har använt fyra olika aspekter 

inom miljön, för att undersöka företagets miljöprestation. Studien hade kunnat ta med fler 

beroende variabler som skulle leda till ett bättre helhet av företags miljöprestation. Nu kan det 

bli så att ett företag inte alls redovisar vårt nyckeltal och får därmed 0 poäng, men i själva verket 

kan de redovisa bättre på andra miljönyckeltal som inte finns med i studien, vilket kan leda till 

ett missvisande resultat av deras totala miljöprestation. Ett exempel är SJ som använder 100% 

förnybar energi. För att de inte har med någon uppföljning om hur många år de har använt sig 

av förnybar energi, resulterar det till att SJ enbart får 1 poäng i denna studie, medan de kanske 

skulle egentligen få 3 poäng. Detta leder till ett missvisande resultat, men eftersom 

operationaliseringen i studien var uppdelad efter hur väl företagen skrev om MP blev utfallet 

så som det är nu. Därför hade det varit bättre till en framtida forskning att ha med en särskild 

poängsättning för de bolag som det kan räknas ut att de har använt sig av förnybar energi i flera 

år, men skriver inte ut det. 
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9. Appendix 

Bilaga 1: Beskrivning av poängsättning på företagen 
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Bilaga 2: Beskrivning av insamling av data där olika poängsättningen har 

förkommit 
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Bilaga 3: Utomstående observatör 3 på indelning av företagets miljöpåverkan 

 

 

  



  

106 
 

Bilaga 4: Deskriptiv statistik för beroende variabel år 2015 
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Bilaga 5: Deskriptiv statistik för beroende variabel år 2016 
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Bilaga 6: Deskriptiv statistik för beroende variabel år 2017 
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Bilaga 7: Regressionsanalys med MP3 

 

 

  



 
 

Bilaga 8: Korrelationsanalys 
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Bilaga 9: Normalfördelningstest med alla de oberoende variablerna 
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Bilaga 10: Normalfördelningstest utan storleks variabeln tillgångar 
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Bilaga 11: Normalfördelningstest utan oberoende variabeln jämställd styrelse 
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