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Sammanfattning 
Titel:      Media, en del i utvecklingen av företagens hållbarhetsredovisning? 

- En studie med fokus på hållbarhetsredovisningens utveckling och mediernas 

påverkan 

 

Författare: Malin Larsson och Anna Brunbäck  

 

Handledare: Andreas Jansson         Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin  

 

Utbildning: Examensarbete, Civilekonomprogrammet –Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, redovisning, 4FE03E 

 

Bakgrund: Idag är redovisning av hållbarhet vedertaget hos många företag och fler 

och fler företag väljer att frivilligt redovisa sitt hållbarhetsarbete. Ökningen av 

hållbarhetsredovisningen kan ses som ett sätt för företagen att tillmötesgå det ökade 

trycket i samhället på hållbarhetsfrågor. Samhällets förväntningar på företagen kan 

enligt Agenda Setting Theory påverkas av vilka frågor som uppmärksammas i media.  

 

Syfte: Syftet med studien är att förklara utvecklingen av hållbarhetsredovisning över 

tid det senaste decenniet i börsnoterade större bolag. Fokus ligger speciellt på om de 

samhälleliga förväntningarna utifrån medias rapportering påverkar omfattningen och 

innehållet i företagets hållbarhetsredovisning. 

 

Metod: Studien har utgått från en deduktiv ansats där hypoteser formulerats utifrån 

befintliga teorier. Den kvalitativa delen är baserad på fallstudier där intervjuer och 

granskning av års- och hållbarhetsredovisningar genomförts. I den kvantitativa delen 

tillämpades en longitudinell design.  En innehållsanalys har genomförts där det 

empiriska materialet har samlats in från börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Large 

Cap listans års- och hållbarhetsredovisningar samt från rikstäckande tidningar.  

 

Resultat/Slutsatser: Företagens redovisning av hållbarhetsområdena socialt, miljö och 

ekonomi via års- och hållbarhetsredovisningar har ökat över tiden. Även i media har en 

ökning av rapporteringen kring dessa ämnen skett. Från 2002 till 2010 har 

redovisningen gått från att främst vara fokuserad på miljö till att ha en jämnare 

fördelning kring hållbarhetsområdena. Det finns även ett samband mellan medias 

rapportering i tidningar och företagens omfattning av hållbarhetsredovisningen. Dock 

finns inget som tyder på att det finns ett signifikant samband mellan medias 

rapportering och innehållet i företagens hållbarhetsredovisningar. Av de olika faktorer 

som har undersökts har storlek, bransch, ägarstruktur och tid en påverkan på hur starkt 

sambandet är mellan medias rapportering och företagens omfattning av 

hållbarhetsredovisningen.  
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Abstract  
 

Title: Media, a part in the development of corporate sustainability? 

- A study focusing on the development of sustainability reporting and media influence. 

 

Author: Malin Larsson and Anna Brunbäck 

 

Supervisor: Andreas Jansson       Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Education: Master Thesis in Business Administration, School of Business and 

Economics at the Linneaus University, accounting, 4FE03E 

 

Background and problem: Reporting sustainability is today recognized by many 

companies and more and more are choosing to voluntarily report their sustainability 

performance. The increase in the sustainability report can be seen as a way for 

companies to meet the increased pressure in the community on sustainability issues. 

Society's expectations of companies are according to Agenda Setting Theory 

influenced by the issues highlighted in the media. 

 

Purpose: The purpose of this study is to explain the development of sustainability over 

time in the last decade of listed large companies. The focus is particularly if the 

societal expectations based on media reports can influence the extent and the content 

of the company's sustainability reports. 

 

Method: The study was based on a deductive approach in which hypotheses were 

formulated on the basis of existing theories. The qualitative part is based on case 

studies where interviews and review of annual and sustainability reports was 

conducted. In the quantitative part a longitudinal design was applied. A content 

analysis has been performed in which the empirical data was collected from companies 

listed on Nasdaq OMX Large Cap list annual and sustainability reports as well as from 

national newspapers. 

  

Results and Conclusions: Company’s voluntary disclosure in the areas of social, 

environmental and economic through annual and sustainability reports has increased 

over time. Also the media has increased their reporting about these subjects. From 

2002 to 2010, the disclosure of sustainability has changed from being primarily 

focused on the environment to have a more even distribution regarding the 

sustainability areas. There is also a correlation between media coverage in newspapers 

and the companies extent of the sustainability report. However, there is no indication 

that there is a significant correlation between media coverage and the content of 

corporate sustainability reports. Out of the different factors that have been examined 

the size, industry, ownership structure and time effects the strength of the correlation 

between media coverage and the companies extent of their sustainability reports. 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet presenterar studiens ämne och ger en bakgrund till 

problemområdet. I bakgrunden ges en förklaring till utvecklingen av 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Därefter följer en diskussion kring 

olika perspektiv och problem förknippade med studiens valda ämne. Diskussionen 

mynnar sedan ut i en problemformulering och studiens syfte.  

 

1.1. Bakgrund 

Hållbarhetstänket började redan 1972 då startskottet för arbetet med hållbar 

utveckling gick av stapeln vid FN-konferensen inom miljö och utveckling i 

Stockholm (Larsson 2009). En rapport som haft stor betydelse för tankarna om ett 

hållbart samhälle är Brundtlandsrapporten. Denna rapport fick stor genomslagskraft 

i slutet av 80-talet och har varit vägledande i mycket av världens miljöarbete. I 

rapporten framgår det att hållbar utveckling inte enbart handlar om hållbar 

miljöutveckling utan inkluderar även social och ekonomisk utveckling. Skälen till 

det är att rapportens grundare gjorde ett antagande om att fattigdom och 

miljöförstöring är förenade med varandra. (Jagers 2005) Innebörden av begreppet 

hållbar utveckling definieras därför enligt Brundtlandsrapporten som:  

 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

    (Hägerhäll 1988, s 57) 

Hållbar utveckling innebär alltså ett krav på att både social och ekonomisk 

utveckling ska äga rum inom de miljömässiga ramarna utan att äventyra 

människors behov nu och i framtiden(Jagers 2005). Fem år senare förankrades 

begreppet hållbar utveckling efter att Rio-deklarationen, konventionen om 

biologisk mångfald, klimatkonventionen och Agenda 21 antagits på FN-

konferensen i Rio de Janeiro. Sedan dess har begreppet utvecklats och dess 

innebörd blivit mer omfattande. (Larsson 2009) I början på 2000-talet 
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uppmärksammade även affärsvärlden hållbarhet och hållbarhetsutveckling och det 

blev en integrerad del av diskussionerna kring det sociala ansvaret för 

företagen(Carroll & Shabana 2010). Numera är ett hållbarhetstänk vedertaget hos 

de flesta större bolagen och hållbarhetsredovisning är en del av den 

hållbarhetsutvecklingen som finns i världen (PWC 2009, KPMG 2011).  

 

Hållbarhetsredovisning innebär att företagens resultat och mål inom hållbarhet 

redovisas.  Hållbarhetsredovisningen ska idealt både innehålla negativa och 

positiva saker och bör ge en verklighetstrogen bild av företagets arbete. 

Hållbarhetsredovisningen som företagen utför handlar om att mäta, presentera och 

ta ansvar gentemot både sina interna och externa intressenter vad gäller arbetet med 

den hållbara utvecklingen i företaget. (GRI riktlinjer (2000-2006)) Trenden av att 

hållbarhetsredovisa har ökat och allt fler företag väljer att frivilligt redovisa sitt 

hållbarhetsarbete (PWC 2009).  

 

Under de senaste åren har den ekonomiska tillväxten varit stor och tillsammans 

med globaliseringen har det getts nya möjligheter att skapa välstånd och 

livskvalitet. Även om tillväxten innebär förbättringar för många innebär den också 

en allt större påfrestning för miljön och ständigt kommer rapporter om att miljön är 

utsatt. (GRI rapport 2000-2006) För att den hållbara utvecklingen ska nå framgång 

krävs ett stort engagemang av flera olika aktörer. Bland dessa aktörer finns 

näringslivet som spelar en central roll i frågan om hållbar utveckling. 

(Regeringen.se A 2012) Företagen har möjlighet att skaffa resurser för 

investeringar och främja innovation, teknikutveckling, arbetstillfällen och på så sätt 

bidra till ett ansvarsfullt företagande (Regeringen.se A 2012). 

 

På senare tid har företagens ansvar gentemot samhället och miljön kommit att 

diskuteras allt mer flitigt och uppmärksammats även i media (Löhman & Steinholtz 

2004). Enligt Barkemeyer mfl. (2009) har det globalt identifierats en signifikant 

ökning av användning av hållbarhetsrelaterade begrepp i media sedan 1990-talet. 
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Det tycks vara en ökning av inkrementell karaktär, det vill säga en stegvis ökning, 

snarare än tydligt förknippad med en viss händelse. Det är endast ett fåtal globala 

händelser som kan identifieras som utlöst en stor mängd användning av 

hållbarhetsbegrepp globalt. Bland dessa finns toppmötena i Rio de Janeiro 1992, 

New York 1997 och Johannesburg 2002, konferensen för parterna till UNFCCC 

(FN: s ramkonvention om klimatförändringar) i Kyoto 1997, Enronskandalen och 

utdelningen av Nobels fredspris till Al Gore. Ett gemensamt drag hos de flesta 

händelserna är dock att rapporteringen minskat i efterdyningarna av händelserna 

tillbaka till samma nivåer till dem som hade mätts till före dessa händelser. Endast 

Johannesburg år 2002 kan ha förändrat debatten kring hållbarhet och utlöste högre 

och ihållande nivåer av användning av hållbarhetsbegrepp. (Barkemeyer mfl. 2009)  

 

På grund av den ökade uppmärksamheten kring företagens ansvar kan det att 

konstateras att det skett en värdeförskjutning från att det tidigare fokuserats på 

materiella värden till att idag fokuseras mer på de immateriella värdena (Löhman & 

Steinholtz 2004). Företag måste därför utöver affärsaspekten med fokus på det 

ekonomiska även iaktta andra aspekter som ett socialt och miljömässigt perspektiv. 

(Kleine & Hauff 2009) Det sociala ansvarstagandet har således blivit en del av 

företagens konkurrenssituation och det är inte längre frågan om företag ska delta 

utan en fråga om hur de ska delta. Idag kommer företag att bli bedömda av sin 

omgivning oavsett om de vill eller inte. Omgivningens bedömning kan komma från 

flera olika håll men mediernas rapportering har kommit att växa fram som en viktig 

parameter och som lägger fokus på företagen. Medierna har gjort att intressenterna 

till företaget på ett snabbt sätt kan få tillgång till information om företagens brister 

och konsekvenser av deras aktiviteter. (Löhman & Steinholtz 2004)  

 

Det har inte funnits några vedertagna principer för hållbarhetsredovisning i samma 

utsträckning som för den ekonomiska redovisningen där det länge funnits ett tydligt 

lagstiftat regelverk. Under det senaste decenniet har dock organisationen Global 

Reporting Initiative (GRI) utvecklat redovisningsriktlinjer för 
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hållbarhetsredovisning vilket lett till att hållbarhetsredovisningen är accepterat som 

redovisningsformat. (Larsson & Ljungdahl 2008) GRI ger ut normgivande 

internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning vilka används världen över. 

Riktlinjerna gäller ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv och syftar 

till att skapa enhetlighet och jämförbarhet för hållbarhetsredovisning. 

(Regeringen.se B) Ramverket är utformat för att kunna beskriva olika 

organisationer oberoende dess storlek, geografiska plats eller vilken bransch den 

tillhör. Riktlinjerna som GRI har gett ut för hållbarhetsredovisning består av 

redovisningsprinciper, standardupplysningar och vägledning för redovisningen. 

(GRI riktlinjer 2000-2006) 

 

I Sverige beslutade regeringen år 2007 om nya riktlinjer för statligt ägda företags 

externa redovisning som togs i bruk i januari 2008. De statliga bolagen ska från och 

med 2008 presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer och det är 

styrelsen som är ansvarig för att detta genomförs. De nya riktlinjerna ersatte de från 

2002 och kompletterades med riktlinjer och krav framförallt på 

hållbarhetsinformation. Målet med riktlinjerna är att de statliga företagen ska ligga 

i framkant och vara föredömen för andra i arbetet med hållbar utveckling. Ett sätt 

att driva sitt hållbarhetsarbete framåt är att med jämna mellanrum arbeta med 

rapportering och uppföljning i form av hållbarhetsredovisning. (Regeringen.se B 

2007) 

 

1.2. Problemdiskussion 

Hållbarhet är som nämnts tidigare inget nytt fenomen men på senare år har 

hållbarhetsredovisning ökat betydligt sedan det uppmärksammats i affärsvärlden 

(Carroll & Shabana 2010). För tio år sedan miljöredovisade endast företag som 

hade uppenbar miljöpåverkan och fokus låg på miljöfrågor (KPMG 2011). Idag 

handlar det om att fokusera på både det sociala, miljömässiga och ekonomiska 

frågorna och utvecklingen har gått från en rapport bestående av miljöinformation 

till en hållbarhetsredovisning som innehåller flera aspekter av företagens 
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hållbarhetsarbete. Under de senaste åren har alltså frågan kring företagens 

hållbarhet och sociala ansvar blivit en allt högre prioriterad fråga i många länder 

och branscher. (Jenkins & Yakovleva 2006) Uppmärksamheten har drivits på av 

olika parter såsom investerare och kunder men även media har haft en betydande 

inverkan på att begrepp såsom Corporate social responsibility (CSR) har etablerat 

sig i näringslivet (regeringen.se 2010). CSR är ett omdiskuterat begrepp som har 

flera olika definitioner. Brett beskrivet kan det förklaras som att det berör 

företagets aktiviteter där de på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsynstaganden i verksamheten och i samverkan med intressenterna. (Van 

Marrewijk 2003) Den ökade prioriteringen av frågan kring hållbarhet och socialt 

ansvar har lett till att fler och fler företag frivilligt har redovisat sitt 

hållbarhetsarbete i en hållbarhetsredovisning (PWC 2009). 

 

Det finns en uppsjö av forskning kring frivillig redovisning till exempel Deegan & 

Rankin1997, Cooke 1989, Meek et al 1995, Halme & Huse 1997, Michelon 2011, 

Bewley & Li 2000 men kopplingen mellan hållbarhetsredovisning och media är ett 

område som inte är så väl utforskat vilket gör det intressant att studera. Huvuddelen 

av tidigare forskning på området kring hållbarhetsredovisning har varit av 

tvärsnittsdesign och fokuserat på omfattningen av hållbarhetsredovisningarna 

därför finns det goda skäl att göra en aktuell studie som fokuserar på 

hållbarhetsredovisning över en längre tid.  

 

Det har visat sig att omfattningen av den frivilliga redovisningen beror på faktorer 

som storlek och branschtillhörighet. (Hackston & Milne 1996, Deegan & Gordon 

1996, Meek mfl. 1995, Brammer & Pavelin 2004) Större företag har generellt en 

mer omfattande redovisning och detsamma gäller företag som figurerar i en 

bransch med större miljöpåverkan. (Ljungdahl 1999, Hackston & Milne 1996, 

Deegan & Gordon 1996) Motiven bakom företagens engagemang i hållbarhet har 

förklarats inom forskningen med hjälp av olika faktorer där vissa kommit fram till 

att det handlar om att skapa intryck av legitimitet medan andra har kommit fram till 
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att det finns ett strategiskt motiv som gör att företag kan vinna på det i längden. 

Vidare har även intressenternas tryck på företagen om ansvar och miljöhänsyn ökat 

och bidragit till att fler företag hållbarhetsredovisar (Kolk 2003). 

 

Intresset för hållbarhet och sociala frågor har ökat även bland privatpersoner och 

berör inte endast företagen utan har fått en allt större betydelse för samhället. I 

dagens samhälle har media kommit att spela en viktig roll och är numera en 

intressentgrupp tillsammans med de mer klassiska intressenterna som exempelvis 

ägare, leverantörer och kunder (Bruzelius & Skärvad 2000). Medierna har en stor 

påverkan på vad människor ska ha åsikter om och vilka frågor samhället anser är 

viktiga att hantera (McCombs 2006).  Exemplen är många där bland annat 

företagets ledning och styrelse efter mediernas granskning har ändrat 

förhållningssätt till bland annat ansvar och etikfrågor (Larsson 2009). Medierna 

förefaller sig alltså indirekt ha en påverkan på de klassiska intressenterna vilka i sin 

tur har ett inflytande över företagen. Tillsammans med att mediakommunikation 

fått en växande betydelse för individer, organisationer och samhällen (Falkheimer 

2001) gör att det är intressant att studera medias påverkan i samband med 

hållbarhetsredovisningens utveckling.  

 

Eftersom tidigare forskning framförallt funnit samband kring storlek och 

branschtillhörighet i samband med frivillig redovisning vill vi nu lägga till 

ytterligare en förståelse till hållbarhetsredovisningen, nämligen media. Det är 

framförallt två saker som vi tycker är intressant att studera, både hur omfattning 

och innehållet av redovisningen kring hållbarhetsfrågor har förändrat sig över åren. 

Vi vill även se om det finns något samband mellan redovisningens utveckling och 

medias rapportering. Vi är alltså intresserade av utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningen och ska förklara detta med hjälp av medias relativa roll. 

En tidsserie ger möjlighet att studera om medierna har en påverkan på 

hållbarhetsredovisningen på mer långsiktiga trender. Tidserien ger därför mer 

styrka i testet av teorin om att medierna kan påverka hållbarhetsredovisningen. 
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En orsak till att företag rättar sig efter intressenter är att de vill legitimera sin 

verksamhet. Legitimitetsteorin har i många fall använts för att förklara varför 

företag väljer att redovisa sitt miljöarbete och sociala ansvarstagande. Om företag 

inte arbetar inom de ramar som anses lämpliga enligt samhället finns en risk att 

företag inte kan få nödvändiga resurser och stöd för att kunna driva vidare sin 

verksamhet. Företag kommunicerar därför ut information för att forma samhällets 

uppfattningar om bolagets verksamhet i syfte att bibehålla eller fastställa att 

verksamheten överensstämmer med samhällets förväntningar. (Deegan & Rankin, 

1997) Företagen strävar alltså efter att legitimera sig gentemot sina intressenter och 

samhället. Hållbarhetsredovisningen har därför kommit att drivas på av 

opinionsgrupper snarare än av redovisningsprofessionen (Ljungdahl 1999, Larsson 

2009). Hållbarhetsredovisning är således ett sätt för företaget att föra en dialog 

mellan företaget och dess intressenter. Redovisningen ger möjlighet för företaget 

att ge information om företagets aktiviteter som kan hjälpa till att legitimera 

företagets beteende, utbilda, informera och ändra uppfattningar och förväntningar 

(Michelon 2011).  

 

Enligt Reverte (2009) finns ett positivt samband mellan företagens redovisning och 

media exponering. Det ger indikationer på att större medieexponering ger större 

motiv till att ge ut information angående företagens hållbarhets arbete. Studier visar 

även att företag som har ett engagemang i sina intressenter och som övervakas av 

dessa genom medieexponering är mer sannolika att redovisa information om deras 

sociala och miljömässiga påverkan av deras affärsaktiviteter. (Michelon 2011) 

 

Enligt legitimitetsteorin strävar företagen efter att socialt legitimera sig gentemot 

samhället (Brown & Deegan 1998, Deegan & Unerman 2011, Deegan & Rankin 

1997). Ett möjligt problem kan därför bli att företagen upprättar sin 

hållbarhetsredovisning efter de samhälleliga förväntningarna istället för utifrån sina 

egna förutsättningar. Risken blir då att hållbarhetsredovisningen inte längre är 

objektivt upprättad utan präglas utav opinionens påverkan. Därför går det att 
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ifrågasätta om företagens hållbarhetsredovisning är ett svar på mediernas 

publikationer? Om så är fallet borde innehållet i hållbarhetsredovisningen vara en 

avspegling av de ämnen som har publicerats i media. Även medias påverkan på vad 

människor har åsikter om kan då i sin tur ha en påverkan på både innehållet och 

mängden i en hållbarhetsredovisning. Det faktum att media är en av de aktörer som 

varit drivande i att hållbarhetsfrågor etablerat sig i näringslivet samt att det finns ett 

samband mellan företagens redovisning kring hållbarhetsfrågor och 

medieexponering visar att media är en viktig part som man måste förhålla sig till 

när det gäller hållbarhetsredovisning. Medias påverkan ger även indikationer på att 

publikationerna skulle kunna påverka både mängd och innehåll i företagens 

hållbarhetsredovisning då det tidigare visat sig att företagen anpassat sig efter att 

media gjort vissa uppmärksamanden kring exempelvis skandaler(Arvidsson 2010). 

Ett talande exempel är Brent Spar fallet (Barkemyer 2009) när oljebolaget Shell 

fick tillstånd att sänka en oljeplattform i Atlanten. Efter uppmärksamheten ändrade 

Shell sitt beslut och oljeplattformen transporterades till en norsk fjord i väntan på 

genomgång av andra alternativ för omhändertagande. (Europeiska gemenskapernas 

kommission 1998) 

 

Att undersöka utvecklingen av hållbarhetsredovisningen över tid och se om det 

finns något samband mellan mediernas rapportering och hållbarhetsredovisningens 

omfattning och inriktning är intressant av olika anledningar. En anledning är att det 

ger ett praktiskt bidrag i form av att intressenter till företag med hjälp av vår studie 

kan få kunskap om medias relativa roll i hållbarhetsredovisningen och använda sig 

av detta när de granskar ett företag. Teoretiskt sett bidrar studien till att ge en 

förståelse till företagens hållbarhetsredovisningsbeteende. Då tidigare forskning 

inte har undersökt mediernas relativa roll i hållbarhetsredovisning över tid finns det 

chans att utöka kunskapen på detta område. 



 

 

 

   
 16 

  

1.3. Problemformulering 

Hur har hållbarhetsredovisningen utvecklats över tid och finns det samband mellan 

mediernas rapportering och omfattningen/innehållet av hållbarhetsredovisningen? 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att förklara utvecklingen av hållbarhetsredovisning över tid det 

senaste decenniet i börsnoterade större bolag. Vi fokuserar särskilt på om de 

samhälleliga förväntningarna utifrån medias rapportering påverkar omfattningen 

och innehållet i företagens hållbarhetsredovisning. 
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1.5 Disposition 
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2. Uppsatsens metod 

Uppsatsens metod beskriver val av forskningsansats där vi argumenterar för en 

deduktiv ansats. Vidare motiveras de val av teorier som tillsammans bildar 

uppsatsens sammanlänkande teori.    

 

2.1 Forskningsansats 

Eftersom det finns mycket teorier och empiriska studier på området om 

hållbarhetsredovisning och CSR kommer vi att till stor del använda oss av detta 

som en grund för vår studie. Studien får därmed en deduktiv ansats vilket innebär 

att forskaren utgår från existerande teori som berör det valda ämnet och utifrån 

denna teori drar slutsatser om empirin. Utifrån den teoretiska ramen kommer 

hypoteser formuleras för att kunna testa dem mot det insamlade empiriska 

materialet. Hypoteserna kommer hjälpa oss att uppnå vårt syfte genom att generera 

en bekräftelse av teorin eller ifrågasätta den. Motsatsen till det deduktiva 

förhållningssättet är det induktiva tillvägagångssättet som hade inneburit att vi 

skulle utgått från empirin för att utifrån den generera nya teorier och modeller. 

(Bryman & Bell 2011) En fördel med det deduktiva förhållningssättet är att det ger 

oss möjlighet att kunna generalisera våra slutsatser vilket inte är möjligt genom ett 

induktivt förhållningssätt (Patel & Davidsson 2011).  

 

2.2 Teorival 

Teoriavsnittet kommer att bygga på teorier som kan kopplas till varför företag 

hållbarhetsredovisar och hur medias rapportering kan påverka 

hållbarhetsredovisningen. Eftersom hållbarhetsredovisning i stor utsträckning är 

frivillig och företagen ändå redovisar denna information ger indikationer på att de 

vill få något tillbaka. En teori som kan förklara detta är legitimitetsteorin som 

innebär att företag vill legitimera sig gentemot samhället och ett sätt att göra det är 

genom hållbarhetsredovisning (Deegan & Unerman 2011, Reverte 2009, Deegan & 

Rankin 1997). Företag söker inte bara legitimitet från samhället utan även från sina 
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intressenter och därför blir det naturligt att ta upp intressentteorin som en del i att 

förklara hållbarhetsredovisningen (Bruzelius & Skärvad 2000). Vi tar också upp 

institutionell teori och ismorfism för att kunna förklara varför företag tenderar att 

likna varandra, vilket i detta fall förklarar varför fler och fler företag 

hållbarhetsredovisar. Vidare är Agenda-Setting Theory användbar för att förklara 

medias påverkan på hållbarhetsredovisningen eftersom den grundar sig i att media 

har en påverkan på vad samhället anser är viktiga frågor. Därmed kan media 

påverka samhällets förväntningar vilka i sin tur påverkar företagens 

hållbarhetsredovisning. Alla dessa teorier är relevanta för vårt ämne men medför 

också att vi har valt bort andra teorier. En teori som väljs bort är agentteorin, det 

görs med hänsyn till att den är mer lämpad för finansiell information jämfört med 

frivillig redovisning samt hör mer till relationen mellan investerare och företag 

(Fama 1980). Agentteorin har därför en sämre förklaringskraft angående frivillig 

redovisning och väljs därför bort.   

 

Vi har alltså valt att anta en ansats på teorikapitlet som bygger på en enda 

sammanlänkad teori som integrerar några få teorier. Anledningen till detta är att 

teorierna är väl förankrade i tidigare forskning på området kring den frivilliga 

redovisningen. Genom en enhetlig teorilinje kan vi även få ett skarpare test av 

denna teori.  
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3. Teori 

I teorikapitlet presenteras de teorier som är relevanta för att förklara hur 

företagens hållbarhetsredovisning förhåller sig till medias publikationer. Med 

utgångspunkt i teorierna härleds hypoteser som sammanfattas i en modell i slutet 

av kapitlet. 

 

3.1 Hållbarhetsredovisning 

Hållbar utveckling består av tre olika delar vilka är sociala, miljömässiga och 

ekonomiska aspekter. Ett samlingsnamn på dessa delar är triple bottom line som 

myntades på 1990-talet av Elkington. Begreppet triple bottom line, som ofta nämns 

i samband med hållbar utveckling, innebär att företag utgår från mer än de 

finansiella målen i sin verksamhet och tar även hänsyn till andra mål, som 

miljömässiga och sociala. (Prothero m.fl. 2010) Tillsammans bildar de tre målen 

det övergripande begreppet hållbarhet som är det arbete som företagen presenterar i 

sin hållbarhetsredovisning(Crane & Matten 2007). En redovisning enligt triple 

bottom line konceptet förespråkar att företagen ser till helheten av arbetet med den 

hållbara utvecklingen. Företagen måste alltså tänka och arbeta efter ett 

helhetsperspektiv när det gäller den hållbara utvecklingen. De tre delarna är 

sammanlänkade och beroende av varandra men kan även hamna i konflikt med 

varandra (Bergström m.fl. 2002). Det är till exempel möjligt att det ekonomiska 

perspektivet och det miljömässiga perspektivet kan komma i konflikt med varandra 

när en investering ska göras och en avvägning mellan pris och miljöpåverkan måste 

göras.  

Det miljömässiga perspektivet i triple bottom line handlar om att effektivisera 

resursanvändningen av fysiska resurser så att de finns tillgängliga även i framtiden. 

Det ekonomiska perspektivet däremot fokuserar på långsiktiga prestationer för att 

säkerställa att företag producerar och utvecklar produkter som försäkrar långsiktig 

ekonomisk vinst. (Crane & Matten 2007). Det ekonomiska perspektivet innebär att 
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företag i sin hållbarhetsredovisning antar strategier och visar att de har en 

ekonomiskt långsiktig plan. Det sista perspektivet, som är det sociala, handlar om 

företagens ansvar gentemot sin omgivning. Perspektivet har utvecklats de senaste 

decennierna och uppkom som ett svar på allmänhetens oro kring företagens 

agerande och påverkan på inhemska samhällen i utvecklingsländer. Mycket av den 

sociala delen handlar om social rättvisa och hur företag engagerar sig i samhället 

och sina anställda. (Crane & Matten 2007) 

Genom att integrera dessa tre perspektiv i en hållbarhetsredovisning kan 

intressenter ta del av hur företaget arbetar med hållbarhet. För att företagets 

verksamhet ska uppfattas som hållbar måste det finnas en balans mellan det 

ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektivet. Det gäller alltså för företag att 

ha en ekonomisk trygghet, minska sin negativa påverkan på miljön och agera i 

enlighet med de sociala förväntningarna för att kunna driva vidare sin verksamhet 

med stöd från samhället. (Deegan & Unerman 2011)  

 

3.2 Drivkraft och motiv till hållbarhetsredovisning 

Att redovisa sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsredovisning är frivilligt för 

företag utanför den statliga sektorn (Regeringen.se B 2007). Trots frivilligheten är 

det ändå en stor del av företagen som redovisar sitt arbete i större eller mindre 

mån(PWC 2009). Varför företag väljer att redovisa sitt arbete i en 

hållbarhetsredovisning där de sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektivet 

berörs kan förklaras med hjälp av flera olika teorier. Några av dessa är 

institutionella teorin, legitimitetsteorin och intressentteorin vilka alla kan sägas 

hänga samman och därmed bör ses som komplement till varandra (Deegan & 

Unerman 2011).  

 

För att företag ska kunna överleva på en konkurrensutsatt marknad söker de 

ständigt legitimitet gentemot sin omgivning. Ett sätt att legitimera sin verksamhet 

är att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete till samhället. Enligt legitimitetsteorin 
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kan hållbarhetsredovisningen ses som ett sätt för företaget att uppnå legitimitet från 

samhället då de visar upp att de strävar efter att arbeta inom de normer och 

värderingar som fluktuerar i samhället de verkar i. (Deegan & Unerman 2011) 

Legitimitet kan definieras som: 

 

”En generaliserad uppfattning eller ett antagande om att de åtgärder som en enhet 

gör är önskvärda, korrekta eller lämpliga, inom vissa socialt konstruerade system 

av normer, värderingar, övertygelser och definitioner.” 

    (Egen översättning från Suchman 1995, s 574) 

 

Legitimiteten är även ett värde för företaget och kan ses som en immateriell 

tillgång och ses då som en operativ resurs vars värde måste underhållas för att 

säkerställa fortsatt stöd från samhället. (Mahadeo m.fl. 2011) GRI som nämnts 

tidigare är etablerade riktlinjer för hållbarhetsredovisning och har ökat 

redovisningens legitimitet. Riktlinjerna har de senaste åren kommit att etablera sig 

som en norm bland företag runt om i världen. (Levy m.fl 2010) 

 

Idén om legitimitet brukar förknippas med konceptet socialt kontrakt. 

Legitimitetsteorin bygger alltså på föreställningen om att det finns ett socialt 

kontrakt mellan företaget och samhället som företaget verkar i (Deegan & 

Unerman 2011). Det sociala kontraktet används bland annat som grund för 

införande av sociala preferenser i företagens verksamhet (Cormier & Gordon 

2001). Det sociala kontraktet representerar således samhällets förväntningar på hur 

företaget ska bedriva sin verksamhet. När förväntningarna förändras måste även 

företagen anpassa sig för att fortsättningsvis vara legitima. Det kan därmed hävdas 

att legitimiteten inte är ett fast tillstånd utan företagen måste hela tiden vara med 

och möta förväntningarna från samhället för att vara uppdaterade (Deegan & 

Unerman 2011). 

 

Samhällets förväntningar har genomgått betydande förändringar de senaste 
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decennierna. Traditionellt sett har företagens vinstmaximering uppfattats som ett 

optimalt mått på företagets framgång och därigenom har företagets resultat setts 

som ett mått på legitimitet. Idag har dock situationen ändrat sig som en följd av att 

samhället har förändrats på olika punkter. Bland annat har allmänhetens 

värderingar ändrats och lagstiftningen på de sociala områdena, såsom att hälsa och 

miljö har utökats. Som en följd av den utökade lagstiftningen och allmänhetens 

förändrade värderingar har företagen press på sig att även tillmötesgå allmänhetens 

förväntningar och inte endast investerarnas. (Deegan & Unerman 2011) När företag 

lyckas möta de sociala kontrakten leder detta till att kongruens mellan företag och 

samhället uppnås. (Cormier & Gordon 2001). Om samhället istället inte är 

övertygad om att företaget fungerar på ett godtagbart eller legitimt sätt kan 

samhället återkalla sitt sociala kontrakt och därmed kan företagets överlevnad 

hotas. (Deegan 2002) Det är alltså inte alltid som förväntningarna stämmer överens 

mellan samhället och företaget. När förväntningarna inte stämmer överens kan det 

finnas en skillnad mellan hur samhället tycker att företaget ska agera och hur de 

uppfattar att företaget faktiskt agerar, i det fallet kan ett legitimitetsgap uppstå.  

 

Legitimitetsgapet kan uppstå av olika anledningar, en anledning kan vara att 

samhällets förväntningar förändras och företaget fortsätter att uppträda som de 

alltid gjort. En annan anledning är att okänd information om företaget kommer till 

allmänhetens kännedom via exempelvis media.(Deegan & Unerman 2011) 

Exemplen är flera där det har uppdagats att företagen bland annat har utnyttjat 

barnarbete eller tagit ut stora bonusar. Avslöjandena har skadat företagen och 

företagens legitimitet har raserats vilket i många fall lett till att företagens 

miljömässiga, sociala och etiska engagemang har ökat efter skandalen som ett 

försök till att reparera sitt rykte och vinna legitimitet igen. (Arvidsson 2010) Rykte 

och legitimitet är två begrepp som överlappar varandra, men legitimitet är det som i 

de flesta fall har använts för att förklara företagens redovisning av hållbarhet. 

Rykte bör dock beaktas som en del av förklaringen till frivillig redovisning 

eftersom företagen externt visar att de är medvetna om behovet av att hantera en 



 

 

 

   
 24 

större mängd sociala och miljömässiga frågor. Hållbarhetsredovisningen kan även 

vara ett sätt för företagen att signalera ut sitt rykte till berörda parter. (Michelon 

2011) 

 

Företag formas som nämnts inte bara utifrån deras mål och strategier utan formas 

också utifrån samhällets förväntningar och företagets rykte. Att företag påverkas av 

sociala förväntningar och normer i samhället är grunden i institutionell teori (Chen 

J, Roberts, R 2010). Den institutionella teorin ger en förklaring till varför företag 

tenderar att ha liknade karaktär och form. Inom teorin finns en syn på att företag 

går mot homogenitet när det gäller strukturen och den praxis som antas av företaget 

och att dessa överensstämmer med vad samhället eller särskilda grupper bedömer 

vara normalt. (Deegan & Unerman 2011) Organisationer tenderar att forma sig 

efter liknande organisationer i deras omgivning som de uppfattar vara mer legitimta 

eller framgångsrika. (Di Maggio & Powell 1983). 

 

På grund av sökandet efter legitimitet tenderar företag att likna varandra, vilket kan 

benämnas isomorfism, och som är relevant för att förklara frivillig redovisning. 

Ismorfism används för att förklara processen där företag går mot att likna varandra. 

Ismorfismen delas in i tre olika former, tvingande, imiterande och normativ 

ismorfism. Den tvingande präglas utav att företag anpassar sig efter formella och 

informella krav från sina intressenter. Ett exempel på detta är när det ställs krav 

från staten om att företagen ska anpassa sig efter miljölagstiftning eller dylikt 

(Eriksson-Zetterguist, Kalling, Styhre 2010). Den tvingande ismorfismens 

påverkan på frivillig redovisning innebär att företagen måste anpassa sin 

existerande redovisning utifrån vad intressenterna efterfrågar och kan därför sägas 

ha en klar koppling till intressentteorin. (Di Maggio & Powell 1983) 

 

Den imiterade ismorfismen å andra sidan innebär att företagen härmar mer 

framgångsrika företag för att vinna legitimitet gentemot allmänheten och för att 

undvika osäkerhet.(Deegan & Unerman 2011) Exempelvis kan vissa företag härma 
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andra företag i samma bransch när det gäller redovisningen för att inte tappa 

legitimitet från intressenterna. Den sista är den normativa ismorfismen och den 

beskriver hur något bör vara och är relaterad till professionen och dess normer 

(Deegan & Unerman 2011). Vad gäller den frivilliga redovisningen yttrar detta sig 

genom att företag kan känna ett tryck att följa vissa normer och tryck från grupper 

att tillhandahålla olika parter med exempelvis miljöinformation. Enligt 

isomorfismens synsätt skulle då företagens motiv för hållbarhetsredovisningen vara 

att det är institutionaliserat.    

 

En annan del av den institutionella teorin handlar om frikoppling. På grund av att 

företagen utsätts för motsägelsefulla krav från sin omgivning och att de samtidigt 

måste bedriva en effektiv verksamhet kan frikoppling uppstå. Begreppet innebär att 

företaget separerar dess faktiska aktiviteter från bilden av den institutionaliserade 

verksamheten. (Meyer & Rowan 1977) Inom hållbarhetsredovisning skulle det 

innebära att redovisningen inte alltid återspeglar det faktiska agerandet. Företagen 

kan därmed utåt sett förmedla att de finner exempelvis det miljömässiga ansvaret 

oerhört viktigt men kanske i praktiken inte tillämpar allt de skriver om.  

 

3.3. De samhälleliga förväntningarnas betydelse för 

hållbarhetsredovisningen 

Genom att företaget legitimerar sig och följer de normer och värderingar som 

samhället har så tillfredsställer och bemöter man även de krav som kommer utifrån 

intressenterna (Ljungdahl 1999). Detta skulle innebära att intressenternas åsikter 

och krav är en del av de samhälleliga förväntningarna. Eftersom ett sätt att 

legitimera sig gentemot allmänheten är att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete i 

en hållbarhetsredovisning skulle det vara möjligt att innehållet i dessa även präglas 

av vad samhället finner viktigt. Som ett led i att möta och hantera kraven från 

intressenterna har företagens redovisning av miljö- och samhällsrelaterad 

information också kommit att bli en viktig strategi för att hantera relationerna med 

viktiga intressentgrupper (Bruzelius & Skärvad 2000, Bewley & Li 2000). 
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Intressentteorin ligger därför ofta till grund för att förklara varför företag redovisar 

sitt miljö- och samhällsansvar (Bruzelius & Skärvad 2000).  

 

I likhet med legitimitetsteorin utgår intressentteorin från att det finns ett 

beroendeförhållande mellan företag och dess omgivning. Enligt intressentteorins 

synsätt är intressenterna av väsentlig betydelse för företagen eftersom om företagen 

tillgodoser intressenternas krav kommer detta legitimera verksamheten. Till 

skillnad från legitimitetsteorin fokuserar intressentteorin på olika intressentgrupper 

som finns i samhället. Intressenter är grupper och aktörer som har ett intresse i ett 

företags verksamhet. (Ljungdahl 1999) De kan även beskrivas som aktörer som kan 

påverka eller påverkas av ett företags aktiviteter (Gray m.fl. 1996). Begreppet 

intressent kan användas för att beskriva alla tänkbara aktörer med olika egenskaper 

och intressen i ett företag. För att skilja på aktörernas intresse och 

beroendeställning brukar en uppdelning göras på de intressenter som har ett direkt 

inflytande och de som endast har ett intresse i företaget. Intressenter som har ett 

direkt inflytande i företaget brukar benämnas primära intressenter medan 

intressenter som endast har ett intresse i företaget kallas sekundära intressenter. 

Primära intressenter i ett företag utgörs av de aktörer som kan bidra med resurser 

som företaget behöver för att överleva. (Ljungdahl 1999) Ju viktigare en intressent 

är för företaget desto mer anstränger sig företaget att möta dennes krav. Därför kan 

det sägas att primära intressenter prioriteras högre av företagen och att det finns ett 

starkare ömsesidigt beroende dessa emellan. (Gray m.fl. 1996, Bruzelius & 

Skärvad 2000) Till de primära intressenterna räknas bland annat aktieägare, 

investerare och anställda. De sekundära intressenterna utgör de intressenter som har 

viss möjlighet att påverka och kan påverkas men som inte är involverad i 

transaktioner med företaget och som inte har möjlighet att påverka företagets 

fortlevnad. Till dessa intressenter hör bland annat media och opinionsbildare. 

(Ljungdahl, 1999)  
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3.4 Media och dagordningen 

Som nämnts är media en sekundär intressent, trots det har de ändå en stor påverkan 

på företagen i och med deras rapporteringar. Ett exempel på detta är när det 

framkom att Nike 1996 använde sig av barnarbete och att deras fabriker gav 

upphov till miljöförstöring. Upptäckterna gjorde att Nike bojkottades och de fick 

stora ekonomiska förluster. (Gwendolen 2005) Medierna gör det alltså svårare för 

företag att dölja negativ information. Påverkan beror på att de förmodligen genom 

sitt rapporterade innehåll både direkt påverkar företaget men även indirekt genom 

att de påverkar företagets primära intressenter. Diskussionen kring mediernas makt 

har pågått så länge massmedia har funnits och intensiteten i diskussionerna har 

varierat. På agendan finns alltid en oro för hur människor kan komma att påverkas 

av media och dess innehåll. Frågan är då vad som styr vad människor tycker är 

viktiga frågor och vilken betydelse media faktiskt har i det sammanhanget?  Som 

ett svar på denna fråga presenterades år 1972 The Agenda Setting Theory av 

forskarna Maxwell McCombs och Donald Shaw och teorin är idag den mest 

tillämpade och utforskade teorin om mediernas effekter. (Strömbäck 2009) 

Nyheterna underrättar allmänheten dagligen om nya händelser och förändringar i 

större sammanhang, men medierna gör betydligt mer än att signalera om viktiga 

händelser och frågor i världen. Genom att välja ut och presentera nyheter i media 

riktas och påverkas allmänhetens uppfattning om vilka frågor som är viktiga. 

Förmågan att påverka hur olika frågor prioriteras av allmänheten har kommit att 

kallas nyhetsmediernas dagordningsfunktion. (McCombs 2006) 

 

The Agenda Setting Theorys grundläggande idé bakom mediernas 

dagordningsfunktion är att medierna har makt att påverka vad människor anser är 

viktiga frågor. De har således inte makt över människors åsikter men har å andra 

sidan makt att påverka vad de har åsikter om. Teorin bygger på att det finns ett 

samband mellan vilka ämnen som betonas i media och vilka ämnen allmänheten 

tycker är viktiga. Om en fråga får ökat utrymme och uppmärksamhet i media leder 

det således även till att frågan får ökat fokus bland allmänheten. På så sätt anses 
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media påverka var allmänheten lägger sina prioriteringar. (Strömbäck 2000) Var 

allmänheten har sina prioriteringar påverkar i sin tur de samhälleliga 

förväntningarna vilket gör att företagen måste anpassa sig efter dessa. Ett sätt att 

anpassa sig på och vinna legitimitet kan vara att även anpassa sin 

hållbarhetsredovisning efter de förväntningar som finns i samhället.  

 

Agenda Setting Theory föreslår alltså att mediernas dagordning påverkar 

allmänhetens dagordning. Det skulle dock lika gärna kunna finnas ett samband åt 

det motsatta hållet, det vill säga att allmänheten sätter medias dagordning. År 1982 

uppmärksammade Gandy H Jr frågan om vem som sätter medias dagordning. 

(Lancendorfer & Lee 2010) Forskning har visat att allmänhetens agenda ibland 

påverkar mediernas dagordning. Det finns således flera modeller för att förklara 

nyhetsinnehållet, bland dessa finns spegel modellen som tillskriver 

nyhetsbevakning till en återspegling av faktiska händelser och hävdar att nyheterna 

speglar den sociala verkligheten. Å andra sidan finns den publik-drivna modellen 

som tillskriver nyhetsinnehållet till publiken eftersom dess önskan om 

nyhetsinnehåll påverkar journalisters, redaktörers och företagsledares bedömning 

av nyhetsvärde. I den publik-drivna modellen spelar alltså allmänheten en viktig 

roll för att bestämma mediernas agenda. Tävlingen om hög tittarandel, intäkter och 

yrkesmässigt erkännande driver journalister, redaktörer och företagsledare att 

rapportera historier som uppfyller allmänhetens krav på information. Med tanke på 

strukturen på privatägda medieföretag och nyhetsföretag har de incitament att 

rapportera historier som är relevanta för allmänheten eftersom det ger ökad 

tittarandel, reklamintäkter och vinst. Det går alltså att säga att det finns två synsätt 

på medias dagordning, att medierna bör påverka allmänhetens bedömning av en 

fråga men även att allmänheten driver medieinnehållet. (Uscinski 2009) McCombs 

och Donald Shaw har genomfört empiriska studier på båda dessa synsätt. 

Undersökningen som testade sambandet mellan politiska områden som 

uppmärksamts mest i media under en period och vilka frågor hundra ovissa väljare 

fann viktigast visade att det fanns en närmast perfekt korrelation mellan vad som 
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rapporterats i media och vilka frågor som väljarna ansåg var viktigast.  

Undersökningen gällande motsatsförhållandet, det vill säga att allmänheten 

påverkar medierapporteringen visade en svagare korrelation men visade dock ett 

tydligt samband. (McCombs 2006) 

 

Enligt Zucker 1978 refererad i Brown & Deegan 1998 kan människan sägas leva i 

två olika världar där den ena är mediavärlden och den andra den riktiga världen. I 

mediavärlden finns endast det som media väljer att uppmärksamma och lägga 

fokus på medan den riktiga värden är begränsad till den kunskap och erfarenhet 

som människan och dennes bekanta sedan tidigare har. Det har visat sig att ju 

mindre kunskap och erfarenhet en människa har om ett ämne desto större 

sannolikhet är det att denna förlitar sig på mediernas information om detta ämne. 

 

Hur snabbt effekterna av mediernas rapportering etableras hos allmänheten är en 

väsentlig fråga. Injektionsnålsteorin går ut på att medieeffekterna är näst intill 

direkta. Enligt den teorin fastnar medias budskap direkt i minnet hos människorna, 

likt en injektion via en spruta. Detta synsätt hade stöd fram till 1950-talet när nya 

empiriska bevis samlades in som visade att effekterna av medias rapportering är 

mer långsiktiga. Dagordningseffekterna har visat sig vara långt ifrån direkta men 

ändå förhållandevis kortsiktiga. I genomsnitt brukar det starkaste förhållandet 

mellan allmänhetens prioriteringar och mediernas rapportering konstateras för den 

månad som närmast föregår mätningen. Dock kan dagordningseffekternas styrka 

variera från fråga till fråga men det tidsintervall som generellt sett ger optimal 

passning mellan mediernas och allmänhetens dagordning är mellan en till åtta 

veckor. (McCombs 2006) I fråga om medias påverkan på företagens årliga 

hållbarhetsredovisning är det troligt att årets händelser i media har en påverkan på 

innehållet i denna. Vad som rapporteras 1 månad innan utgivning skulle rimligtvis 

ha den starkaste påverkan även om det inte är självklart då 

hållbarhetsredovisningen troligen produceras under hela året.  
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Det finns flera olika faktorer som påverkar mediernas makt över allmänhetens 

dagordning. Det finns många skilda medier som påverkar allmänheten och 

diskussioner pågår om vilket media som är det mest inflytelserika. Vilken form av 

mediatyp är således en faktor som påverkar medias inflytande på allmänheten. 

(Strömbäck 2000) Studier har visat att tidningar har starkare inverkan på 

allmänhetens dagordning än exempelvis TV. Tidningar har alltså möjlighet att 

påverka eller bestämma hur människor tänker om världen, vad de anser vara 

normalt eller korrekt och vad de ser som viktiga frågor. (Brown & Deegan 1998, 

McCombs 2006) En förklaring till varför det är så beror dels på hur människor 

processar information och dels på karaktären på tidningsmediet. När människor 

läser en tidning har de själva möjlighet att styra över takten i läsningen vilket gör 

att sannolikheten för att människor minns innehållet är högre. TV är i sig ett 

slagkraftigt media för stunden men har inte samma inlärningsförmåga som 

tidningar, varför tidningar är ett bättre media för dagordningssättning. En annan 

faktor som påverkar medias makt över allmänhetens dagordning är den 

trovärdighet som olika medier har. Det har visat sig att ju mer förtroende 

allmänheten har för en viss typ av massmedia desto starkare dagordningseffekt har 

mediet. Det går exempelvis att sätta Dagens Nyheter och Rapport i ett hörn och 

TV3 och Expressen i ett annat hörn då dessa har olika förtroende från allmänheten. 

(Strömbäck 2000)  
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3.5 Sammanfattning av teori 

 
Figur 1. Sammanfattning av den teoretiska referensramen. 
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Figur 1 sammanfattar hur relationen mellan media och hållbarhetsredovisning kan 

förklaras utifrån den valda teorin. Ovanstående figur tar sin utgångspunkt i media 

där vad som skrivs och rapporteras påverkar vad som finns på samhällets 

dagordning. Vad som finns på dagordningen påverkar sedan i sin tur vad samhället 

har för förväntningar och vad de anser är viktiga frågor. För att vinna legitimitet så 

måste företagen bemöta samhällets och därigenom även intressenternas 

förväntningar vilket kan göras genom en hållbarhetsredovisning. 

Hållbarhetsredovisningen kan således vara påverkad av vad som skrivs i media.  

 

3.6. Diskussion kring medias relativa roll gällande hållbarhetsredovisning 

Enligt legitimitetsteorin hållbarhetsredovisar företag för att legitimera sig gentemot 

sina intressenter och samhället. (Deegan & Unerman 2011) 

Hållbarhetsredovisningen kan då ses som ett försök att dämpa det sociala trycket 

och legitimera företagets verksamhet om allmänheten tar del av den redovisade 

informationen (Deegan & Rankin 2007). Företagen använder genom 

hållbarhetsredovisningen upplysningsstrategier för att forma 

allmänhetens/samhällets uppfattningar om företagets verksamhet i syfte att 

bibehålla eller fastställa att organisationens verksamhet är i överrensstämmelse 

med samhällets förväntningar, det vill säga i enlighet med det sociala kontraktet 

som finns mellan samhället och företaget (Deegan & Rankin 2007). Företagen är 

alltså bundna av det sociala kontraktet med samhället och genom detta är företagen 

överens med samhället om att utföra socialt önskvärda åtgärder i utbyte mot 

godkännande av deras mål och andra belöningar, som i slutändan garanterar deras 

fortsatta existens (Reverte 2009). Genom det sociala kontraktet får företaget 

indikationer på samhällets förväntningar som speglar hur företaget bör bedriva sin 

verksamhet. Eftersom företaget är bundet av det sociala kontraktet och söker 

legitimitet är det rimligt att anta att de anpassar sig efter de indikationer som de får 

om samhällets förväntningar. Alltså formas företagen inte bara utifrån sina mål och 

strategier utan de formas även mycket utifrån samhällets förväntningar. Att företag 

påverkas av samhällets förväntningar och de normer som finns i samhället är 



 

 

 

   
 33 

grunden i institutionell teori. (Chen & Roberts 2010) Företagens liknande form och 

karaktär kan förklaras med hjälp av den institutionella teorin, då företag tenderar att 

efterlikna företag som de uppfattar som legitima och framgångsrika (De Maggio & 

Powell 1983). Motivet bakom företagens hållbarhetsredovisning kan enligt den 

institutionella teorin förklaras genom att det är institutionaliserat och att det 

uppfattas som legitimt av samhället. Hållbarhetsredovisningen kan därför sägas ha 

blivit en outtalad norm bland företag och även samhället. Att redovisningen kan 

uppfattas som en outtalad norm indikerar att samhället har förväntningar på att 

företagen faktiskt redovisar sitt arbete med hållbarhetsfrågor. 

 

Samhällets förväntningar påverkas av olika faktorer. En viktig faktor och som även 

numera anses vara en intressent till företagen är media (Ljungdahl 1999). Media 

kan ses som institutionella mellanhänder som specialiserat sig på att sprida 

information om organisationer och utvärdera deras resultat och spelar därför en 

viktig roll vid legitimitetsprocessen (Aerts & Cormier 2009). Anledningen till att 

media även påverkar företagens hållbarhetsredovisning kan som nämnts förklaras 

genom Agenda Setting Theory. Teorin bygger på att medierna har makt att påverka 

vad människor anser är viktiga frågor, den bygger alltså på att det finns ett 

samband mellan vad som betonas i media och vilka ämnen allmänheten tycker är 

viktiga (Strömbäck 2000). Det finns även en annan modell, den publikdrivna, som 

säger att allmänheten påverkar vad media tar upp i sina rapporteringar. Vilket håll 

den kausala pilen pekar, det vill säga om allmänhetens förväntningar påverkas av 

vad som uppmärksammas i media eller om media påverkas av allmänhetens 

intresse, är dock inte avgörande för vårt syfte. Eftersom media påverkar vad 

allmänheten tycker är viktiga frågor och företagen vill svara på deras förväntningar 

så är det rimligt att tänka sig att innehållet i företagens hållbarhetsredovisningar 

påverkas av vad som skrivs i media. Det eftersom media kan ses som en avspegling 

av de samhälleliga förväntningarna och företagen vill arbeta i enlighet med dem för 

att få legitimitet. 

 



 

 

 

   
 34 

Den teoretiska referensramen ger indikationer på att de samhälleliga 

förväntningarna som avspeglas i media spelar en stor roll för företagens 

hållbarhetsredovisning. Även tidigare studier på relaterade områden ger 

indikationer på att media påverkar hållbarhetsredovisningen. Tidigare forskning på 

området har visat olika samband kring frivillig redovisning och faktorer som 

påverkar denna. Det har påvisats samband bland annat mellan media exponering 

och allmänhetens ökade krav på företagen att redovisa miljö upplysningar (Dewley 

& Li 2000.) Andra finner att det finns starka samband mellan antal negativa 

miljörapporteringar från media och mängden positiva miljömässiga upplysningar 

som företag lämnar (Brown & Deegan 1998). Även företagens synlighet i media 

påverkar företagens redovisning av hållbarhetsfrågor(Arvidsson 2010, Reverte 

2009). Dessa tidigare studier indikerar att det finns ett samband mellan media och 

hållbarhetsredovisningen. 

 

Sammanfattningsvis har ovanstående diskussion som förts argumenterat för att: 

 företagen använder sig av hållbarhetsredovisning som ett verktyg för att 

legitimera sin verksamhet (Reverte 2009, Deegan & Unerman 2011, 

Deegan & Rankin 1997) 

 media har möjlighet att påverka samhällets förväntningar och därmed 

avspeglas samhällets förväntningar i medias rapportering i enlighet med 

Agenda Setting Theory 

 medias rapportering påverkar innehållet och omfattningen i företagens 

hållbarhetsredovisningar 

 

Av ovanstående diskussion går det anta att det som skrivs i media troligen har en 

påverkan på företagens hållbarhetsredovisning. Vår huvudtes baserad på 

ovanstående argument blir således: 

Proposition: Det finns ett samband mellan medias rapportering och 

hållbarhetsredovisningens omfattning och innehåll. 
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Det går att hävda att det finns ett samband mellan medias miljörapportering och 

företagens redovisning av miljöfrågor eftersom det finns empiriska studier som 

funnit att företag redovisar mer miljöfrågor efter miljökatastrofer. Det finns dock 

ett fåtal undantag till detta vilket sägs ha samband med att media inte rapporterat 

lika mycket om den katastrofen. (Deegan m.fl. 2000) Det ger indikationer på att 

medias uppmärksamhet av ämnet avgör hur mycket företagen reagerar och 

redovisar i sin hållbarhetsredovisning. Även den grundläggande tanken i Agenda 

Setting Theory som innebär att om en fråga betonas i media så kommer den även 

uppmärksammas hos allmänheten gör det rimligt att tro att även företagen bör 

uppmärksamma denna fråga då de vill legitimera sig gentemot samhället genom att 

följa samhällets förväntningar. Tidigare forskning tyder på att förändringar i 

informationen om företagets miljöeffekter drivs som ett försök från företagets sida 

att legitimera sin verksamhet. Det bygger på antagandet om att intressenterna och 

samhället faktiskt använder den miljöinformationen som finns i 

miljöredovisningen. En studie som stödjer det antagandet är Deegan & Rankin 

(2007) som finner bevis för att vissa grupper i samhället använder 

miljöinformationen som material i sina beslutsprocesser. En studie som skulle 

motsäga att medias rapportering om ett visst ämne skulle göra att företag ökar sin 

redovisning om detta ämne är en studie som funnit att antalet artiklar med 

miljökritik har en negativ inverkan på den totala miljöredovisningen (Neu m.fl. 

1998). 

 

Medias ökade rapportering om företagens sociala ansvar pekas ut som en viktig 

drivkraft bakom debatten om det ökade intresset bland intressenter för CSR-

relaterad information. Ökningen av företagens CSR information sägs komma som 

ett svar på ett identifierat behov från intressenterna. Ökningen indikerar att 

ledningsgruppen i företaget är känsliga för marknadstrenderna och intressenternas 

skiftande åsikter vilket gör att de riktar mer uppmärksamhet och resurser till CSR 

frågor. (Arvidsson 2010) Här kan man se en tydlig koppling mellan medias 
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rapportering och företagens anpassning av viktiga frågor. Det antyder att företagen 

även borde skriva mer om de rapporterade frågorna i sin hållbarhetsredovisning.  

 

Av ovanstående diskussion kan det hävdas att om det finns en ökad 

uppmärksamhet för en viss fråga i media så borde den efterföljas av ökad 

information om denna fråga i företagens hållbarhetsredovisning. Den första, andra 

och tredje hypotesen baserad på ovanstående argument blir således: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan medias rapportering om sociala frågor 

och företagens innehåll och omfattning av socialt relaterade ämnen i 

hållbarhetsredovisningen. 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan medias rapportering om miljöfrågor 

och företagens innehåll och omfattning av miljö relaterade ämnen i 

hållbarhetsredovisningen. 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan medias rapportering av ekonomiska 

frågor och företagens innehåll och omfattning av långsiktiga ekonomiska 

prestationer i hållbarhetsredovisningen. 

 

Det finns flera faktorer som kan påverka hur starkt sambandet mellan medias 

rapportering och företagets hållbarhetsredovisning är. Företagen har bland annat 

olika egenskaper såsom att de figurerar i olika branscher, är olika stora och har 

olika ägarstruktur. De olika egenskaperna gör att de sannolikt är olika känsliga för 

medias rapportering. Även tidsaspekten spelar in på hur medias rapportering 

påverkar företagens hållbarhetsredovisning.  

 

När det gäller tidsaspekten kan det enligt Agenda Setting Theory konstateras att 

media har en påverkan på allmänhetens dagordning. Denna dagordningseffekt har 

dock visat sig ha relativt kortsiktiga effekter och för optimal påverkan har ett 

tidsintervall på en månad innan mätning kunnat konstateras. Det finns alltså ett 
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samband mellan medias och allmänhetens dagordning där tidsintervallet spelar roll 

för hur avgörande påverkan blir.(McCombs 2006) Hållbarhetsredovisningens 

innehåll borde därför påverkas mer av det som skrivs en månad innan den 

publiceras än det som skrivs resten av året. Utifrån dagordningseffekten skulle en 

månad vara rimlig att testa men efter att ha genomfört en fallstudie som redovisas 

längre fram i kapitel fem framstod tre månader som ett mer rimligt mått. 

 Hypotesen blir således:   

 

H4: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering tre månader 

innan publicering av hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsredovisningens 

omfattning och innehåll än under hela året. 

 

Bransch är en faktor som kan förklara skillnader i ett företags frivilliga 

redovisning. Tidigare empiriska studier har funnit att miljöstörande branscher 

generellt tenderar att redovisa mer miljöinformation än övriga branscher. 

(Hackston & Milne 1996, Deegan & Gordon 1996, Brammer & Pavellin 2008) 

Enligt Meek et al (1995) finns ett samband mellan branschtillhörighet och 

utlämnandet av frivillig redovisning. Vissa branscher är mer känsliga för 

utlämnandet av upplysningar till allmänheten och till konkurrenter beroende på 

dess produkter. Företag som upplevs som miljöskadliga kan antas ha en högre press 

från sina intressenter rörande påverkan på miljön och empiriska studier har visat att 

dessa har högre incitament att redovisa information om sitt miljöarbete. (Hackston 

& Milne 1996, Deegan & Gordon 1996) Enligt Patten (1991) finns även ett 

samband mellan högprofilerade branscher såsom skogsindustrier och fair-trade 

företag och redovisning av information som härrör till socialt ansvar. Eftersom 

tidigare studier visat på att högprofilerade företag redovisar mer om vissa ämnen 

beroende på bransch är det rimligt att även finansiella företag skriver mer om 

ämnen som rör deras bransch. Till följd av ovanstående resonemang är det rimligt 

att branscherna borde vara olika känsliga för vad som skrivs i media och de borde 

påverkas mest av vad som härrör till deras bransch. Av ovanstående resonemang 
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blir således hypoteserna: 

 

H5: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering om sociala 

frågor och innehållet och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i företag som 

anses ha större socialt ansvar än övriga företag.  

 

H6: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering om miljöfrågor 

och innehållet och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i företag som anses 

ha större miljöpåverkan än övriga företag. 

 

H7: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering om ekonomiska 

frågor och innehållet och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i företag som 

anses ha större ekonomiskt ansvar än övriga företag.  

 

De statliga bolagen i Sverige är som nämnts tidigare styrda från regeringen om att 

de ska presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Målet är att de 

statliga bolagen ska ligga i framkant i Sverige när det gäller arbetet med 

hållbarhetsfrågor. (Regeringen. se B 2007) Enligt legitimitetsteorin kan 

hållbarhetsredovisning ses som ett verktyg för att uppnå legitimitet från samhället 

(Deegan & Unerman 2011).  På grund av regleringen är det möjligt att statliga 

bolag inte har samma incitament att få ett bra rykte och kanske inte behöver 

publicera hållbarhetsredovisning för att få eller bibehålla legitimitet i samma 

utsträckning som ett privat bolag. Enligt Mak & Eng (2003) finns även en skillnad 

mellan hur mycket frivillig redovisning statliga företag ger ut och hur mycket andra 

ägarstrukturer redovisar. Det är även rimligt att anta att icke-statliga bolag är mer 

känsliga för media eftersom den privata sektorn är beroende av stöd från sina 

investerare och bygger på att man har uppbackning från dessa. Statliga bolag 

däremot har inte behov av stöd från investerare i samma utsträckning för att kunna 

till exempel genomföra projekt och borde därför inte vara lika känsliga för medias 
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rapportering kring vissa ämnen. Utifrån ovanstående resonemang blir således 

hypotesen:  

 

H8: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering och innehållet 

och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i icke statliga bolag än i statliga 

bolag. 

 

Storlek är ytterligare en faktor som kan förklara företags frivilliga redovisning. 

Empiriska studier har visat att det finns ett positivt samband mellan företagets 

storlek och redovisning av frivillig information. Företagets storlek är avgörande för 

hur mycket icke-finansiell och finansiell information ett företag redovisar. (Meek 

m.fl. 1995, Cooke 1989, Brammer & Pavelin 2004) Enligt Knox mfl. (2006) 

identifierar även större bolag generellt fler intressenter än mindre bolag. Det kan 

antas att om man har ett större antal intressenter finns också ett större antal krav 

som ska bemötas (Tagesson mfl. 2009). Tillsammans med att det enligt en studie 

av Stanny & Eli (2008) framkommit att större bolag utsätts för mer granskning på 

grund av dess storlek är det rimligt att anta att större bolag är mer lyhörda för yttre 

påverkan än mindre bolag.  

 

Storleken på företag spelar även roll när det gäller att vara synlig för allmänheten 

och hur stort nyhetsvärde de har för media. (Watts & Zimmerman 1986) Eftersom 

större företag har mer nyhetsvärde för media är det rimligt att det skrivs mer om 

dessa och att större företag utsätts för mer media exponering. Det borde även 

innebära att större företag ser media som en viktigare intressent än mindre företag 

vilket gör att media har större påverkan på större företags hållbarhetsredovisning. 

Således blir hypotesen: 

 

H9: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering och innehållet 

och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i större företag än i mindre företag. 
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Nedanstående figur är en sammanfattning över hur sambanden mellan medias 

rapportering och företagens hållbarhetsredovisningar ser ut och vilka direkta och 

indirekta faktorer som påverkar sambandet. Figuren ger även en överblick över hur 

hypoteserna är förenade med propositionen. Huvudpropositionen är att det finns ett 

direkt samband mellan medias rapportering och företagens rapportering. De direkta 

effekterna storlek och bransch har i litteraturen flera gånger visat sig ha en direkt 

påverkan på vad företagen skriver om samt mängden information och kommer 

därför tillsammans med statligt användas som kontrollvariabler (Patten 1991, Meek 

mfl 1995, Hackston & Milne 1996, Ljungdahl 1999, Neu mfl 1998). De indirekta 

faktorerna som eventuellt kan påverka propositionens styrka kommer att testas och 

är tid, bransch, statligt och storlek.    

 

 

Figur 2. Sammanfattning av hypoteserna och förklaring av sambanden. 
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4. Empirisk metod del 1 

I det första empiriska metodkapitlet följer en genomgång av hur vi har gått tillväga 

för att genomföra den första delen av den empiriska undersökningen. I kapitlet 

beskriver vi hur vår kvalitativa undersökning genomförts. Vi argumenterar och 

klargör för de val vi har gjort samt hur vi samlat in vår data.  

 

4.1. Undersökningsmetod 

Eftersom vi vill undersöka utvecklingen av hållbarhetsredovisningen över tid med 

fokus på medias relativa roll valde vi att använda oss av två olika metoder för 

denna studie. En kombination mellan de två metoderna kvalitativ och kvantitativ 

metod gör att de med sina starka och svaga sidor kan stärka varandra (Holme & 

Solvang 1997). Närheten mellan forskare och objekt som fås genom den kvalitativa 

metoden är nödvändig för att förstå undersökningsobjektets verklighet medan 

avståndet som fås genom den kvantitativa metoden är viktig för att sätta in denna 

uppfattning i ett bredare perspektiv (Jacobsen 2002). Till att börja med valde vi att 

använda en kvalitativ forskningsmetod för att få en djupare kunskap (Patel & 

Davidsson 2011). Vi ville därigenom förstå hållbarhetsredovisningens utveckling 

och företagets bakomliggande tankar kring utformandet av redovisningen. Fördelen 

med den kvalitativa forskningsmetoden är att vi får en bättre förståelse för 

helhetsbilden (Holme & Solvang 1997). Ytterligare fördel är att den kvalitativa 

metoden är flexibel det vill säga det kan göras ändringar och anpassningar under 

tidens gång till skillnad mot den kvantitativa som är mer statisk (Bryman & Bell 

2005, Jacobsen 2002). Nackdelen är dock att resultatet inte är generaliserbart till 

andra miljöer eftersom de personer som intervjuas i en kvalitativ undersökning inte 

alltid kan vara representativa för en population (Bryman & Bell 2005). Eftersom 

vår andra empiriska del består av en kvantitativ undersökning blev detta problemet 

mindre för oss då vår kvalitativa del till största del skulle ge oss en beskrivning av 

verkligheten.  

 



 

 

 

   
 42 

4.2. Undersökningsdesign  

För att uppnå vårt syfte som var att förklara hur utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningen över tid sett ut samt medias relativa roll i 

hållbarhetsredovisningarnas innehåll och omfattning valde vi att börja med att göra 

fallstudier på tre företag, vi tillämpade således en flerfallsdesign. En flerfallstudie 

gav oss möjlighet att säga något om vilka skillnader och likheter som förekommer 

samt även förklara orsaker till olika fenomen (Jacobsen 2002).  Fallstudien var 

lämplig för vår undersökning då frågeställningen handlar om hur utvecklingen har 

sett ut över tid (Yin2007). Fallstudiemetoden innebar att vi kunde behålla helheten 

och följa företagets hållbarhetslivscykel på närmare håll (Yin 2007). Fallstudien 

ger en detaljerad och ingående beskrivning av ett specifikt fall och berör den 

komplexitet och de speciella egenskaper som det utvalda fallet uppvisar (Bryman 

& Bell 2005). Våra fallstudier har en mer explorativ inriktning vilket möjliggör att 

vi utifrån vår infallsvinkel kan få nya aspekter på problemområdet. Då vi har en 

tydlig teoretisk grund ger fallstudien ett bra komplement för att få ett djupare 

perspektiv på vårt problem. Fallstudierna bidrar till att få en bättre förståelse för 

processen av att upprätta en hållbarhetsredovisning. Därigenom finns även 

möjlighet att kunna identifiera drivkrafter bakom hållbarhetsredovisningen och vad 

som driver utvecklingen av denna. Fallstudien bidrar också till att vi bättre kan 

förstå resultaten av hypotesprövningarna.   

 

4.3. Metod för datainsamling 

Vi använde oss av två olika datakällor för insamling av vårt datamaterial, vilka är 

intervjuer och företagens års- och hållbarhetsredovisningar. Vi undersökte först de 

tre fallföretagen genom att grundligt studera deras hållbarhetsredovisningar för att 

få underlag till kommande intervjuer och för att beskriva utvecklingen av 

redovisningen i respektive företag. I hållbarhetsredovisningarna studerade vi hur 

innehåll och mängd redovisad information hade förändrat sig under åren. Därefter 

genomförde vi tre intervjuer med olika personer på företagen, Handelsbanken, 

PEAB och Holmen. Intervjupersonerna hade i förväg tagit del av den förberedda 
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intervjuguiden (Appendix 2). Intervjun genomfördes med personer som varit med 

och upprättat hållbarhetsredovisningarna på respektive företag.  Intervjuguiden 

följdes men med hänsyn till respondenternas svar ändrades ordningsföljden på 

frågorna i vissa fall. Intervjuerna som genomfördes bandades efter godkännande 

från respondenterna och transkriberades därefter. Materialet bearbetades senare till 

den empiriska delen och skickades till respondenterna för att ge möjlighet till att 

korrigera eventuella felaktigheter samt ge respons på texten. En analys av det 

empiriska materialet från fallstudien gjordes och resultaten lades upp i olika 

underrubriker formade utifrån teman i intervjuguiden.  

 

En kvalitativ intervju tenderar att vara mindre strukturerad i form av en 

ostrukturerad eller semi-strukturerad intervju. Valet av intervju i denna 

undersökning föll på semi-strukturerade som innebär att intervjun har vissa styrda 

frågor som respondenten får svara fritt kring. En semi-strukturerad intervju var 

lämplig då vi på förhand hade vissa specifika ämnen som vi ville ta upp men även 

ha chansen att utöka frågorna om det under intervjun framkom nya synvinklar. 

(Bryman & Bell 2005)  

 

Företag Bransch Intervjulängd Intervjudatum 

Handelsbanken Finans 30 min 2012-03-27 

Peab Industri 30 min 2012-03-30 

Holmen Material 35 min 2012-04-19 

Tabell 1. Sammanfattning av fallstudiernas intervjuer. 

 

Intervjuerna genomfördes via telefon vilket både har fördelar och nackdelar. De 

nackdelar som finns vid en telefonintervju är att intervjuaren förlorar möjligheten 

att observera hur intervjupersonen uppträder vid intervjun. Det har också visat sig 

att det är lättare för intervjupersonen att dra en vit lögn vid en telefonintervju än vid 

en besöksintervju. Vid en telefonintervju förespråkas en mer strukturerad form på 
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intervjun då öppna frågor inte lämpar sig vid telefonintervjuer. I vårt fall 

genomfördes semi-strukturerade intervjuer och därför lämpar sig en telefonintervju 

bra. En annan anledning till att telefonintervju lämpar sig bra för vår del är att i vårt 

urval av företag sitter de ansvariga för hållbarhetsredovisningarna i storstäder och 

genom att genomföra en telefonintervju kan vi reducera våra kostnader vilket är en 

fördel. En annan fördel är att telefonintervjuer kan minska det som kallas 

intervjuareffekten. Effekten innebär att den fysiska närvaron gör att 

intervjupersonen uppträder på ett onormalt sätt samt att det finns en risk att 

intervjupersonen vill ge tillfredställande svar utifrån intervjuarens kroppsspråk. 

(Jacobsen 2002)  

 

4.4. Konstruktion av intervjuguide 

Syftet med intervjuerna var att få en inblick i företagens upprättande av 

hållbarhetsredovisningen och vad det finns för faktorer som påverkar denna. 

Intervjuguiden var uppdelad i två delar där den första delen bestod av mer allmänna 

frågor och den andra delen av mer specifika frågor för företaget i fråga (Appendix 

2). De allmänna frågorna bestod av 10 stycken frågor där de två första var av 

formell karaktär och berörde anonymitet och tillstånd till inspelning.  De 

nästkommande tre frågorna syftade till att få information om intervjupersonenen 

och dess medverkande i upprättandet av hållbarhetsredovisningen på respektive 

företag. Här fick respondenterna besvara frågor som innefattade position på 

företaget, roll i upprättandet samt hur länge personen varit delaktig i arbetet med 

hållbarhetsredovisningen på företaget. Genom dessa bakgrundsfrågor om 

respondenten kunde vi få en bild av hur relationen mellan intervjupersonen och 

hållbarhetsredovisningen såg ut.  Det är viktigt att sätta sig in i respondentens 

bakgrund för att på ett bättre sätt kunna sätta in svaren från intervjun i ett 

sammanhang (Bryman & Bell 2005). De sista fem frågorna i intervjuguidens första 

del syftade till att få en förståelse för processen kring upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen och utvecklingen av denna. Frågorna som ställdes 

berörde bland annat syftet med redovisningen, målgruppen, hur själva processen 



 

 

 

   
 45 

ser ut samt hur utvecklingen av inriktningen på redovisningen har förändrats. Dessa 

frågor ställdes för att försöka fånga upp och ringa in vilka möjliga faktorer som 

påverkar utformningen av redovisningen. Vi ville även få en förståelse för varför 

företagen upprättar hållbarhetsredovisningen, det vill säga syftet. Frågan kring vem 

redovisningen riktar sig till syftade till att ge oss en uppfattning om vilka företaget 

tar hänsyn till.   

 

Den andra delen som bestod av specifika frågor för företaget som intervjuades 

syftade till att få en djupgående och mer detaljrik beskrivning kring förändringar 

som skett i deras hållbarhetsredovisningar. Vi studerade företagens 

hållbarhetsredovisningar mellan åren 2001-2010 och konstruerade utifrån dessa 

specifika frågor. Frågorna berörde främst förändringar eller utveckling i 

redovisningen men även antagande av riktlinjer. Eftersom de utvalda företagen är 

verksamma i skilda branscher var det nödvändigt att ställa specifika frågor om 

förändringen i just deras hållbarhetsredovisning och inte endast förändringen i 

stort. Exempelvis ställdes frågor till Handelsbanken om deras redovisning om 

ansvarsfulla investeringar och Peab om deras arbetsmiljörevisioner, något som hör 

till deras specifika bransch. 

 

4.5. Urval 

Urvalet för vår fallstudie baserade sig på de intervjubrev (Appendix 1) som 

skickades ut till de företag på Large Cap listan som hade kontaktpersoner inom 

hållbarhetsområdet vilka var sexton stycken. Intervjubrevet syftade till att få en 

överblick över de företag som hade ett intresse över att delta i vår studie. Av de 

sexton förfrågningar som skickades ut fick vi fem positiva svar inom den utsatta 

svarstiden. Efter vi fått in svar från vilka företag som hade ett intresse i att delta 

valdes företagen ut baserat på kriteriet att de skulle tillhöra olika branscher samt ha 

olika lång erfarenhet av att upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta eftersom vi 

ville kunna jämföra mönster och utvecklingen i deras hållbarhetsredovisningar. 

Urvalet för intervjuerna föll på Handelsbanken, PEAB och Holmen.  
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Valet av intervjupersoner gjordes utifrån ett experturval, det vill säga vi intervjuade 

personer som var väl insatta i vårt ämne. (Sverke i Gustavsson (red.) 2004) 

Intervjupersonerna var alla delaktiga i sina företags upprättande av 

hållbarhetsredovisningen vilket gör att de innehar den kunskap som krävs för att vi 

skulle kunna få svar på våra frågor. I Handelsbanken intervjuades Lars-Kenneth 

Dahlqvist som jobbar med Investor Relations samt sitter med i CSR-rådet i banken 

sedan 2002. Dahlqvist har framförallt till uppgift att vara ansvarig för 

hållbarhetsfrågor ur ett kommunikationsperspektiv. Intervjun med PEAB 

genomfördes med miljöchefen för koncernen, Kristina Gabrielii. Gabrielii har 

arbetat på PEAB sedan 2008 och har i år varit ordförande för styrgruppen som 

producerat hållbarhetsredovisningen samt varit ytterst beställare för arbetet med 

upprättandet av en separat hållbarhetsredovisning. Den sista intervjun genomfördes 

med Lars Strömberg på Holmen som sedan 2004 är chef för miljö - och 

hållbarhetsfrågor. Strömberg har det övergripande och koordinerande ansvaret för 

upprättandet av hållbarhetsredovisningen och har även det direkta ansvaret för 

miljötexter och miljödata.   

 

Risken med vårt urval kan vara att det är ett snedvridet urval eftersom de företag 

som är mest intresserade av att visa upp sig själva hör av sig och tackar ja till att 

delta. Vi är medvetna om med den risken men samtidigt kan det tänkas att de 

företag som vill delta har mer information att ge ut och är mer engagerade i dessa 

frågor. Vi har även en totalundersökning på Large cap listan i vår andra del av 

studien vilket gör att det finns möjlighet att jämföra resultaten med varandra. 

 

4.6 Metodkritik 

För att bedöma kvalitén i en kvalitativ forskning brukar två huvudbegrepp 

användas. Begreppen är trovärdighet och äkthet där trovärdigheten består av fyra 

delkriterier. Trovärdighets begreppet delas in i tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Tillförlitligheten handlar om att 

studien ska vara trovärdig i andra personers ögon. (Bryman & Bell 2005) I vår 
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studie har detta hanterats genom respondentvalidering. Det innebär att vi låtit 

respondenterna i intervjuerna bekräfta och ta del av resultatet för att säkerställa att 

tolkningarna av intervjuerna varit korrekta. Vidare är överförbarhet ett av 

kriterierna inom trovärdighet som har beaktats genom att vi tydligt beskrivit hur 

processen ser ut i varje företag. Utifrån det kan sedan andra bedöma i hur stor grad 

resultaten är överförbara till andra företag (Bryman & Bell 2005). 

 

Pålitligheten i en studie handlar om att det finns en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen (Bryman & Bell 2005). Kriteriet 

uppfylls genom att det finns en tydlig genomgång i metodkapitlet över hur de olika 

delarna har genomförts. Möjligheten att styrka och konfirmera har beaktas genom 

att författarna inte medvetet låtit personliga värderingar eller sina teoretiska 

inriktningar påverka utförandet av forskningen och slutsatserna (Bryman & Bell 

2005).. 

 

Det andra huvudkriteriet äkthet innebär att studien ska ge en rättvis bild av 

åsikterna och uppfattningarna som finns i den grupp människor som 

studerats(Bryman & Bell 2005). I denna studie har detta efterstävats genom att vi 

har undersökt olika typer av företag.  
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5. Resultat och analys av fallstudie  

I det femte kapitlet följer en genomgång av det resultat som framkom genom 

fallstudien. Resultatet analyseras och jämförs med den teoretiska referensramen 

som tidigare redovisats. 

 

 

5.1 Resultat av fallstudie 

Nedan följer resultatet av fallstudien och först presenteras de tre företagen med en 

kort beskrivning.  

 

5.1.1 Företagspresentation 

Den första personen som intervjuades var Dahlqvist på Handelsbanken. 

Handelsbanken startade sin bankverksamhet 1871 och är idag en av de fyra 

storbankerna i Sverige. Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både 

privatpersoner och företag och agerar i länder såsom Norge, Danmark, Finland och 

Storbritannien. Banken täcker många delar på bankområdet och har traditionella 

företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive 

livförsäkringar. (handelsbanken.se 2012) Den andra intervjun genomfördes med 

Gabrielii på Peab. Peab grundades år 1959 och är idag ett av Nordens ledande 

bygg- och anläggningsföretag. De har sitt huvudkontor i södra Sverige men är även 

etablerade i Norge och Finland. (Peab hållbarhetsredovisning 2011) Från och med 

2012 är Peab organiserat i fyra affärsområden: Fastighetsutveckling, bygg, 

anläggning och industri där bygg är det största verksamhetsområdet (Gabrielii 

2012). Sist intervjuades Strömberg som är verksam på Holmen. Holmen är en 

skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror samt 

bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Holmen är sedan 2000 en del av 

före detta MoDo. (Strömberg 2012). Holmen har fem produktionsanläggningar i 

Sverige, en i Spanien och en i Storbritannien. (holmen.se A 2012) Idag är Holmen 

ett av Sveriges största och mest ansedda skogsindustriföretag (holmen.se B 2012). 
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Det tre företagen har olika definition på vad hållbarhet innebär. I Handelsbanken 

definieras hållbarhet som att tillmötesgå kundernas behov av finansiella produkter 

och tjänster på ett ansvarsfullt sätt, ge aktieägarna en god avkastning, vara en bra 

arbetsgivare och en stabil aktör som ger ett positivt bidrag till samhället och dess 

utveckling. (Handelsbankens hållbarhetsredovisning 2010) Peabs definition av ett 

hållbart samhällsbyggande är att allt som Peab planerar och genomför ska i sin 

helhet vara i linje med deras etiska riktlinjer samt vara ansvarsfullt och långsiktigt 

utformat. Därigenom ska de tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala 

aspekter. (Peab hållbarhetsredovisning 2011) När det gäller hållbar utveckling är 

det ett övergripande mål i Holmen och i enlighet med koncernens strategi ska 

verksamheten präglas utav helhetssyn. Helhetssynen innebär att miljön ska 

skyddas, råvaror och energi ska användas på ett effektivt sätt och etiska och sociala 

riktlinjer ska respekteras (holmen hållbarhetsredovisning 2010).  

 

5.1.2 Utvecklingen i hållbarhetsredovisningarna 

Hållbarhetsredovisningens utveckling i företagen har sett olika ut och traditionen 

av att upprätta en separat hållbarhetsredovisning har varierat. Även inriktningen 

och fokus i redovisningarna skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna. 

Handelsbanken började kommunicera sitt hållbarhetsarbete 1994 och i första skedet 

var det mycket och länge fokus på miljön. Därefter har utveckling gått mot att även 

omfatta den sociala delen. Banken började inkludera socialt ansvarstagande och 

etik som en del i sin redovisning 2001 och sedan 2003 har de utökat med bankens 

roll i samhället. (Dahlqvist 2012) Utvecklingen av socialt ansvarstagande och etik 

yttrar sig i Handelsbankens redovisning genom att de bland annat redovisar 

information om arbetsvillkor, etiska riktlinjer, jämställdhetspolicys och fackliga 

rättigheter (Handelsbankens årsredovisning 2001). Därmed ökade omfattningen av 

redovisningen kring hållbarhetsfrågorna. Redovisningen utökade som nämnts 

ytterligare 2003 och inkluderade bankens roll i samhället vilket innebar att de skrev 

om kostnadseffektivitet, sponsring och vad de har för funktion i samhället 

(Handelsbankens årsredovisning 2003).  
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Utvecklingen av att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete har fortsatt och 

Handelsbanken upprättade sin första separata hållbarhetsredovisning 2010. Från 

2001 har alltså omfattningen av redovisningen ökat från att ha behandlat sociala 

och miljörelaterade frågor under en rubrik till att 2010 omfatta en stor del i en 

separat hållbarhetsredovisning. Beslutet att göra en hållbarhetsredovisning var en 

lång process och det tog minst två år att komma fram till att det var det bästa för 

Handelsbanken. Generellt sett anser Dahlqvist (2012) att det är ont om konkret 

fakta i hållbarhetsredovisningar om vad företagen verkligen har uppnått utan mest 

om vad företagen vill uppnå. Att konkretisera redovisningen är något som 

Handelsbanken försöker arbeta med och de presenterade i sin 

hållbarhetsredovisning 2010 uppgifter om resultatutfall för att ge konkreta exempel 

på vad de uppnått.  

 

En stor händelse som har påverkat Handelsbankens inriktning på 

hållbarhetsredovisning är finanskrisen 2008.  

 

”I samband med finanskrisen 2008 blev det väldigt tydligt vad som är hållbarhet 

för en bank. Sub-prime lånen i USA, de isländska bankernas framfart, samt 

situationen i Baltikum är konkreta exempel på vilka negativa effekter bankernas 

verksamhet kan resultera i om man inte beaktar det sociala ansvarstagandet vid 

kreditgivning.     

     (Dahlqvist 2012) 

Dahlqvist (2012) förklarar att hållbarhet för en nordisk bank handlar om att vara 

ansvarsfull i sin kreditgivning så kunderna inte utsätts för risker i onödan. Förutom 

finanskrisen som gjort ett stort avtryck på inriktningen på redovisningen kan 

Dahlqvist (2012) även se en viktig utveckling i att Handelsbanken har gjort en egen 

analys av hur deras verksamhet påverkar omgivningen i ett hållbarhetsperspektiv. 

Det har även utvecklats ett större intresse från omvärlden för hållbarhets relaterade 

frågor samt ett ökat intresse från bankens sida som gärna vill förmedla vad de gör 

inom detta område (Dahlqvist 2012). Det ökade intresset av hållbarhetsfrågor har 
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Handelsbanken svarat på och bemött genom att de tog steget att upprätta en separat 

hållbarhetsredovisning (Handelsbankens Hållbarhetsredovisning 2010).    

 

Peab har även de länge redovisat sitt hållbarhetsarbete som en del i 

årsredovisningen men det är först i år som de presenterar sin första separata 

hållbarhetsredovisning för 2011. Peab satte en ny vision 2010 som innebär att de 

ska vara den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden. Deras vision 

innefattar även att arbeta resurssnålt och ha klimatsmarta lösningar som ligger i 

framkant (PEAB hållbarhetsredovisning 2011). De strävar även efter att det Peab 

gör ska vara hållbart genom hela livscykeln (PEAB hållbarhetsredovisning 2011).  

När visionen sattes var Peab tidigt ute som byggföretag att anta en helhetssyn på 

hållbarhet. Helhetssynen samt visionen är något som har format inriktningen på 

deras redovisning och haft en stor påverkan på beslutet om att presentera en separat 

hållbarhetsredovisning.  Den separata redovisningen kom även som ett svar på att 

de kände att de hade ett behov av att kommunicera på ett bättre sätt. Gabrielii 

(2012) beskriver att under de senaste två åren har begreppet hållbarhet fått ett ökat 

tryck i samhällsbyggnadssektorn.  

 

Det inte är okej att enbart arbeta med delar av de här frågorna längre och det 

allmänna intresset kring hållbarhetsfrågorna har även det ökat.   

    (Gabrielii 2012) 

 

Inom samhällsbyggnadssektorn har hållbarhetsfrågorna blivit mer uttalade och det 

har även utvecklats en del verktyg som gör att företagen på ett bättre och lättare sätt 

kan mäta hållbarhet. I och med mätningen kan de få fram prestanda och resultaten 

kan lättare följas upp vilket gör att redovisningen blir mer konkret.  

 

Peab har under åren succesivt ökat sin redovisning kring framförallt miljöaspekter 

och sociala frågor. Denna ökning säger Gabrielii (2012) har sin grund i att Peab 

just ville lyfta fram det man redan arbetat med men också ständigt förbättra sitt 



 

 

 

   
 52 

arbete inom dessa områden. Arbetsmiljön är något som Peab prioriterar högt och 

2007 ökade de sin redovisning om arbetsmiljön i årsredovisningen samt införde 

arbetsmiljörevisioner. Konkret i redovisningen syns detta genom att Peab infört 

diagram där de specifikt redovisar statistik över förändringen av arbetsplatsolyckor 

(Peab årsredovisning 2007). Ökningen av redovisningen förklaras enligt Gabrielii 

(2012) av att Peab har en stark tradition av att värna om sina medarbetare, 

dessutom verkar de i en olycksdrabbad bransch där det ständigt är fokus på dessa 

frågor. År 2007 upplevdes det även på Peab att det hände för mycket saker ute på 

arbetsplatserna och det var en av anledningarna till att de började med 

arbetsmiljörevisioner. Under 2012 genomförs även en arbetsmiljösatsning för att 

ytterligare fokusera på arbetsmiljön. (Gabrielii 2012)  

 

MoDo som senare kom att bli Holmen var i likhet med Handelsbanken tidigt ute 

med att redovisa sitt miljöarbete och var en av de första i världen att upprätta en 

miljöredovisning. År 1993 upprättade MoDo sin första miljöredovisning som lades 

som appendix i årsredovisningen. Initiativet var lyckat och det utvecklades till att 

senare bli separata miljöredovisningar. Holmen har fortsatt i MoDos spår och har 

sedan 2001 redovisat separata miljöredovisningar. 2004 övergick Holmen till att 

istället publicera en separat hållbarhetsredovisning som även innehöll 

personalfrågor och lite ekonomi vilket yttrade sig genom att de redovisade mer 

utförligt om sjukfrånvaro och jämställdhet med fokus på kvinnliga chefer. (Holmen 

och Omvärlden 2004) Anledningen till att förändringen skedde just 2004 var att 

Holmen under ett par år tillbaka utöver miljöfrågor fått många frågor som berörde 

bolagsstyrning, korruption och personalfrågor. De fick även enkäter från många 

håll i Europa som gick ut på att utvärdera Holmen och analysera miljöarbetet och 

personalpolicy. Detta för att analytikerna i sin tur skulle kunna bedöma om 

företaget var långsiktigt hållbart. Analysen används sedan som underlag för 

investeringar i hållbara företag. Som ett resultat av ökat fokus på andra frågor än 

enbart miljö hade Holmen efter ett par år samlat på sig många svar på olika frågor. 

Frågorna ledde till att Holmen samlade på sig mycket material om verksamhetens 
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olika delar och de publicerade då en redovisning som svar på de återkommande 

frågorna. Det gav Holmen chans att ge en helhetsbild till intressenterna av hur de 

arbetar med hållbarhetsfrågorna vilket även bidrog till att de behövde besvara 

betydligt färre frågor än tidigare. (Strömberg 2012) Holmens separata icke-

finansiella redovisningar över åren har alltså gått från att enbart innehålla 

miljöredovisning till att omfatta mer sociala aspekter till att nu ha en jämnare 

fördelning av de tre delarna socialt, miljö och ekonomi. Omfattningen i avseende 

på antal sidor har ökat stegvis och innehöll 2002 tjugo sidor och omfattade 2010 

drygt femtio sidor. ( Holmen Miljöredovisning 2002, Holmen och 

hållbarhetsredovisning 2010) 

 

Holmen har länge legat i framkant och lagt mycket fokus på hållbarhetsfrågorna. 

Detta belönades 2011 då de fick pris av branschorganisationen FAR för bästa 

hållbarhetsredovisning för stora bolag år 2010 (holmen.se C). Strömberg (2012) 

beskriver att deras koncept med att göra redovisningarna enkla och lättillgängliga 

är en del som har gjort att de ligger i framkant på hållbarhetsområdet. De har även 

varit noga med att det ska vara en seriös berättelse och inte en broschyr där endast 

positiva saker lyfts fram. Dessutom påpekar Strömberg (2012) att skogsindustrin 

som Holmen verkar inom har haft ögonen på sig under lång tid och är en 

miljöpåverkande verksamhet, vilket påverkade initiativet till att börja med 

miljöredovisningar.  

 

5.1.3 Syfte och målgrupp för hållbarhetsredovisningen 

Handelsbankens syfte med att redovisa sitt hållbarhetsarbete är att samla all 

information som har med hållbarhet att göra till en rapport. Syftet med den samlade 

informationen är att dels ge svar på vanliga frågor som ställs från kunder eller från 

hållbarhetsintressenter och dels att lyfta fram frågor som Handelsbanken själva 

tycker är viktiga men som inte ställs utav deras hållbarhetsanalytiker men som 

banken tycker har en stark koppling till hållbarhetsfrågor. En tredje punkt är att de 
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vill informera om att de arbetar med hållbarhetsfrågorna till en bredare grupp. 

(Dahlqvist 2012) 

 

Peab har både interna och externa syften med sin hållbarhetsredovisning. Det 

interna syftet är att få en större tydlighet internt och kunna jobba med tydliga 

målsättningar och nyckeltal som tas fram. Externt har hållbarhetsredovisningen 

som syfte att förmedla vilka frågor som ligger i prioritet och hur de jobbar med 

dessa. (Gabrielii 2012) 

 

En del i syftet med Holmens hållbarhetsredovisning är precis som för 

Handelsbanken att besvara frågor som de får. Ett annat syfte är att Holmens 

marknadsorganisationer ska kunna använda redovisningen i sin kommunikation 

med kunder och potentiella kunder för att visa hur de arbetar med 

hållbarhetsfrågorna. Därigenom kan även Holmens varumärke och goodwill 

stärkas. (Strömberg 2012) 

 

Alla tre företagen riktar sig till en bred målgrupp med sina 

hållbarhetsredovisningar. Av både Strömberg (2012), Dahlqvist (2012)  och 

Gabrielii (2012) nämns främst ägarna, hållbarhetsanalytiker, kunder, medarbetare 

och olika samhällsaktörer och överhuvudtaget de som har ett intresse av företagen 

ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

5.1.4 Tankar kring upprättandet 

Syftet med hållbarhetsredovisningen är något som Handelsbanken ständigt har i 

åtanke när de upprättar sin hållbarhetsredovisning. Det är alltså viktigt att besvara 

de frågor som de får men även lyfta fram egna punkter som Handelsbanken anser 

är viktiga. Dahlqvist (2012) menar att vid en analys av bankens 

hållbarhetspåverkan kommer banken ofta fram till delvis andra saker än externa 

intressenter kommer fram till.  
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”Vid ett möte med en extern hållbarhetsanalytiker och de ställer 20 frågor skulle 

jag vilja säga att drygt 10 för att inte säga 15 frågor är miljörelaterade medan 

väldigt få är relaterade till sociala risker eller problem.”  

     (Dahlqvist 2012) 

 

När banken gör sin egen analys av sin verksamhet kan de konstatera att de har 

miljörisker men i relation till de sociala riskerna som är förknippade med en bank 

är de sociala riskerna mycket större än miljöriskerna. Dahlqvist (2012) drar en 

parallell med Systembolagets verksamhet och förklarar att deras produkt har vissa 

likheter med bankernas kreditgivning.  Både alkohol och pengar är något många 

människor vill ha och som de allra flesta klarar av att hantera, men så finns det en 

liten del av populationen som har problem med att hantera produkten vilket kan 

ställa till med stora sociala risker, därför är det anmärkningsvärt med det oerhörda 

fokus på miljön. I Handelsbanken är det viktigt att vara ansvarfulla och ha en 

hållbar och ansvarsfull kreditgivning vilket betonas och har lyfts fram i deras 

hållbarhetsredovisning. När intressenter ska studera och utvärdera en bank efter ett 

hållbarhetsperspektiv påpekar Dahlqvist 2012 att kreditförlustnivån är ett av de 

viktigaste nyckeltalen som bör studeras och därför är detta något som 

Handelsbanken valt att redovisa i sin hållbarhetsredovisning.  

 

När Peab upprättar sin hållbarhetsredovisning vill de lyfta fram områden som de 

själva anser sig vara långt framme på men även de områden där de känner att de 

har mycket arbete framför sig. De utgår från sin egen verksamhet och vad som är 

relevant för denna när de upprättar sin redovisning. Gabrielii (2012) betonar att det 

är viktigt för Peab att ge en samlad bild av vad företaget faktiskt gör inom området 

och inte pusha fram något och framställa sig i bättre dager. 

 

Strömberg (2012) beskriver att Holmen har ett antal krav och restriktioner att 

anpassa sig efter från främst miljömyndigheterna. Dessa restriktioner och krav som 

reglerar bland annat kemikalierhantering och utsläpp till luft och vatten är något 
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som har format inriktningen på Holmens hållbarhetsredovisning och som de tar 

hänsyn till vid upprättandet. Eftersom vissa delar inom miljö är lagstadgade blir det 

självklart att dessa delar redovisas medan andra delar är mer fria. Strömberg (2012) 

påpekar att de delar som Holmen tar upp i sin redovisning är delar som fallit sig 

naturligt för dem. 

 

5.1.5 Processen vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen 

När det gäller hållbarhetsfrågor har Handelsbanken sedan några år tillbaka bildat 

ett CSR-råd. Rådet består av fem personer som representerar olika delar av 

koncernen och som utifrån sina infallsvinklar fångar upp hållbarhetsfrågor under 

året. De frågor som samlats in under året har CSR-rådet sedan i åtanke när de 

upprättar årsredovisningen. Arbetet med att upprätta en hållbarhetsredovisning 

pågår under hela året och är en löpande process. De fångar alltså upp frågor 

löpande under året som de får och som tidigare inte har besvarats, dessutom läser 

CSR-rådet hållbarhetsredovisningar från andra branscher men även 

konkurrenternas inom samma bransch. Arbetets intensitet varierar under året och 

90 procent av arbetet är fokuserat till de två sista månaderna innan publicering. De 

sista månaderna gör Handelsbanken en förteckning över vilka områden de vill ha 

med och planerar hur många sidor hållbarhetsredovisningen kommer att bestå av. 

Handelsbanken har formella krav vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen i 

form av GRI protokollet. Riktlinjerna har de valt att anta eftersom de upplevde att 

det var standard i branschen att följa dessa riktlinjer. Dock poängterar Dahlqvist 

(2012) att riktlinjerna inte styr så mycket utan det är syftet som de främst tar 

hänsyn till.  

 

Peab har valt att anta GRI:s riktlinjer på den lägsta nivån och att inte ha 

hållbarhetsredovisningen externt granskad eftersom det första året med en separat 

hållbarhetsredovisning är ett testår. I Peab har en styrgrupp bildats för att arbeta 

med hållbarhetsredovisningen. Styrgruppen består av representanter från olika 

delar av koncernen bland annat HR-ansvarig, bolagsjuristen, 
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kommunikationschefen, ekonomiansvarig och inköp- och logistikansvarig. De har 

försökt täcka in de områden som ingår i deras verksamhet och som redovisas i 

deras hållbarhetsredovisning. Till hjälp har de även haft en extern konsult, som 

arbetar med hållbarhetsredovisningar, för att få tillgång till kompetens på området, 

allt från hur det som skrivs uppfattas till vilka indikatorer som är lämpliga att 

redovisa för deras verksamhet.  Styrgruppen har under 2011 arbetat intensivt med 

att ta fram Peabs första separata hållbarhetsredovisning och har haft ett arbetsätt 

som inneburit att de haft täta möten var tredje vecka. De har under första året 

konstaterat att mycket av förarbetet till hållbarhetsredovisningen kan göras under 

året.  I framtiden kommer därför Peab arbeta med sin hållbarhetsredovisning 

löpande under hela året och samla in uppgifter om olika projekt. Arbetet kommer 

vara som mest intensivt under januari till april då siffervärden kommer att samlas 

in vilket inte är möjligt under resten av året.  

 

I Holmen är det en liten hållbarhetsgrupp som upprättar och arbetar med att ta fram 

hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetsgruppen har de senaste åren haft ett tätare 

samarbete med gruppen som upprättar årsredovisningen då hållbarhetsdelen 

integrerats i årsredovisningen. Även medarbetarna ute på fabrikerna är involverade 

i arbetet med hållbarhetsredovisningen i form av att de svarar på enkäter som berör 

deras verksamhetsområde både när det gäller miljö- och personalfrågor. 

(Strömberg 2012) 

 

På så sätt är det många som är insatta i att vi arbetar med de här frågorna och 

förstår värdet med det. Det bidrar till att medarbetarna blir bra ambassadörer för 

det arbetet som vi gör inom hållbarhet.     

(Strömberg 2012) 

 

Processen med att upprätta hållbarhetsredovisningen börjar på hösten med 

planeringsarbete. I september så läggs planen upp för hur års- och 

hållbarhetsredovisningen ska utformas. Därefter skickas enkäter ut till de olika 
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fabrikerna i Holmen och medarbetarna får författa en rapport om vad som hänt på 

miljösidan och motsvarande på personalsidan. Utifrån det materialet sammanställs 

texter till hållbarhetsredovisningen. Före jul skickas ytterligare enkäter ut där 

medarbetarna får fylla i miljödata för respektive fabrik om till exempel 

energianvändning och avfallshantering. Alla siffror sammanställs sedan i januari 

och i början av februari och hållbarhetsredovisningen trycks i slutet av februari. 

Den mest intensiva perioden på året i arbetet med hållbarhetsredovisningen är 

således mellan januari och februari. (Strömberg 2012)  

 

Strömberg (2012) berättar att Holmen inte haft några speciella riktlinjer som de 

följt när de upprättat sin hållbarhetsredovisning men när GRI etablerades för 5-6 år 

sedan jämförde de sin dåvarande redovisning med rekommendationerna. I början 

befann de sig på B-nivå och de senaste åren har de följt GRI:s riktlinjer för att nå 

A-nivån, där de befinner sig idag.  

 

Riktlinjerna i sig har lett till att vi för att komma till A-nivån tvingats ta till en del 

åtgärder, startat några aktiviteter och haft möten kring vissa frågeställningar för 

att kunna besvara alla GRI:s kriterier.     

(Strömberg 2012) 

 

5.2 Analys av fallstudie  

Tydligt är att utvecklingen på området kring hållbarhetsredovisningen har gått från 

att på slutet av 1990-talet nästan enbart handla om miljö till att idag även omfatta 

den ekonomiska och sociala biten. Att alla tre delar såsom ekonomi, miljö och 

sociala aspekter är viktiga idag kan ses utifrån de definitioner på hållbarhet som de 

olika företagen upprättat. Utvecklingen är också i linje med konceptet Triple 

bottom line som förespråkar att företagen ska ta hänsyn till andra mål än de 

finansiella, som miljömässiga och sociala mål. Triple bottom line innebär att 

företagen ser till helheten vilket även alla våra respondenter framhöll som en viktig 

del. Inriktningen på de olika hållbarhetsredovisningarna har drivits fram av olika 
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faktorer. Alla tre respondenter lyfter fram olika saker som har varit speciellt viktiga 

för just deras företag. En viktig faktor för Handelsbanken var finanskrisen som 

gjorde att de förstod vad hållbarhet innebär för en bank. I Peab var det visionen 

som sattes av ledningen som gjort avtryck på inriktningen i deras 

hållbarhetsredovisning. Därmed satte de tryck på sig själva att faktiskt presentera 

en redovisning om hur de arbetar med att uppnå denna vision. I Holmen däremot 

påverkades inriktningen mer av de ökade antal frågor kring andra aspekter än miljö 

som inkom genom enkäter. Det ökade intresset för hållbarhetsfrågorna är något 

som också Peab och Handelsbanken har märkt av och som har påverkat 

utvecklingen av hållbarhetsredovisningen. Gabrielli (2012) förklarar att det inte är 

okej att enbart arbeta med vissa delar av hållbarhetsfrågorna längre och att det 

allmänna intresset för dessa frågor har ökat. Dahlqvist (2012) instämmer med att 

det har utvecklats ett större intresse från omvärlden för hållbarhetsrelaterade frågor. 

Gemensamt för alla är att de ser hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att 

kommunicera ut och besvara frågor från intressenter och samhälle. Detta ligger i 

linje med legitimitetsteorin där hållbarhetsredovisningen kan ses som ett sätt för 

företagen att uppnå legitimitet eftersom de genom denna kan visa upp för samhället 

att de arbetar inom de normer och krav som samhället har (Deegan & Unerman 

2011). Även det faktum att mycket går ut på att tillfredsställa och besvara frågor 

som kommer från olika intressenter och att företagen har anpassat sin redovisning 

efter det ökade intresset är i linje med legitimitet- och intressentteorin. 

 

När det gäller redovisningens innehåll skiljer det sig åt i företagen mellan vad som 

är i fokus. Dahlqvist (2012) påpekar att kreditförlusterna är något som är oerhört 

viktigt att redovisa inom banksektorn medan Gabrielii (2012) beskriver att PEAB 

fokuserat mycket på arbetsmiljön på grund av att de verkar i en olycksdrabbad 

bransch. Strömberg (2012) instämmer och framhåller att den bransch företaget är 

verksamt i påverkar vad de lägger fokus på i redovisningen. Handelsbanken som 

lägger fokus på kreditförluster redovisar mer om detta medan Holmen som har 

mycket miljörestriktioner redovisar mycket om detta.  En gemensam faktor för alla 
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tre är att innehållet i redovisningen ska reflektera vad som är väsentligt för just 

deras verksamhet och beskriva vad de faktiskt gör. Detta ger indikationer på att det 

som skrivs skulle vara oberoende av externa faktorer och att bransch är en 

avgörande faktor för innehållet i hållbarhetsredovisningen. 

 

Samtidigt framhåller både Strömberg (2012) och Dahlqvist (2012) att det är viktigt 

att besvara de frågor som intressenterna ställer vilket skulle motsäga oberoendet. 

Om det är mycket fokus på till exempel arbetsmiljö och intressenterna ställer frågor 

om detta borde företagen rimligtvis också besvara detta genom att skriva om det i 

sin redovisning. Därmed är det inte sagt att företagen inte skriver informationen 

utifrån sina egna förutsättningar utan endast att de informerar mer kring det 

uppmärksammade ämnet. Anledningen till att mycket information redovisas beror 

alltså också på att denna sorts information efterfrågas. 

 

Det finns flera syften med att upprätta en hållbarhetsredovisning. Det går att 

identifiera tre klara syften utifrån respondenterna. En viktig del är att svara på de 

frågor som uppkommer från intressenterna, genom hållbarhetsredovisningen ska de 

kunna finna svar på sina frågor där.  Det är även ett verktyg för att kommunicera ut 

till samhället vilka frågor företaget arbetar med och prioriterar. Ett sista syfte är att 

få en större tydlighet internt och kunna jobba med tydliga målsättningar och 

nyckeltal. 

  

Processen för upprättandet av hållbarhetsredovisningen ser ganska lika ut i de olika 

företagen. Gemensamt är att de alla arbetar med hållbarhetsredovisningen löpande 

under året men det mest intensiva arbetet ligger i slutet av december till mars. 

CSR-rådet i Handelsbanken fångar löpande upp frågor under året samt läser 

hållbarhetsredovisningar från andra branscher men även konkurrenternas.  

 

GRI:s riktlinjer följer alla tre företagen och Handelsbanken antog riktlinjerna för att 

de ansåg att det var standard i branschen att följa dessa. Holmen har använt 
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riktlinjerna som en mall för att komma till A-nivån. Att företagen läser varandras 

hållbarhetsredovisningar, ser GRI som standard i branschen samt att de faktiskt 

följer dessa riktlinjer indikerar att företagen tenderar att likna varandra. Därmed 

kan hållbarhetsredovisningen ses som institutionaliserad och legitim enligt den 

institutionella teorin.    

 

Media framkom inte som en viktig part i företagens upprättande av 

hållbarhetsredovisningen. Trots detta är det svårt att utesluta att de faktiskt inte 

påverkas av media. Det finns två olika sätt att se på resultatet antingen har media 

faktiskt ingen påverkan på hållbarhetsredovisningen och är därmed  inget företagen 

tar hänsyn till eller så har media en omedveten påverkan där företagen inte noterar 

medias inflytande. Huruvida vår proposition stämmer eller inte är därför svårt att 

uttala sig om enbart utifrån fallstudien vilket den andra empiriska delen 

tillsammans med fallstudiens resultat mer konkret kommer kunna ge svar på. 

Fallstudien gav oss dock viktig kunskap och den kunde även bekräfta och förändra 

vissa av våra hypoteser. Genom fallstudien framkom att miljöpåverkande företag 

har haft ögonen på sig vad gäller hållbarhetsfrågor därför borde de även vara mer 

utsatta för granskning vilket borde påverka deras känslighet för medias 

rapportering. Detta ligger i linje med vår hypotes om att bransch känsligheten för 

rapportering om olika ämnen i media. 

 

Vår tidshypotes kunde via respondenternas svar ändras från att vi först formulerat 

hypotesen som att det finns ett starkare samband mellan medias rapportering en 

månad innan publicering till att istället omfatta tre månader. Detta på grund av att 

arbetet med hållbarhetsredovisningen är som mest intensivt vid denna period.  

 



 

 

 

   
 62 

6. Empirisk metod del 2 

I det andra empiriska metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet för den andra 

delen av den empiriska undersökningen. Vi beskriver hur vi gått tillväga för den 

kvantitativa undersökningen och argumenterar och klargör för de val som gjorts. 

Vidare följer en beskrivning av studiens urval, operationalisering och slutligen en 

beskrivning av hur data bearbetats. 

 

6.1 Undersökningsmetod 

Eftersom vi antog en deduktiv ansats och utifrån teorin generade hypoteser som vi 

ville testa föll det sig naturligt att i den andra delen av vår studie använda en 

kvantitativ metod (Bryman & Bell 2005). Den kvantitativa metoden gav oss 

möjlighet att systematisera och bearbeta materialet från hållbarhetsredovisningarna 

för att kunna besvara den frågeställning vi utgick ifrån (Patel & Davidsson 2011). 

Den kvantitativa metoden gjorde även att vi kunde undersöka flera företag vilket 

var nödvändigt eftersom vi ville ha möjlighet att kunna generalisera vårt resultat till 

andra företag (Bryman & Bell 2005).  Enligt Holme & Solvang (1997) är 

svagheten med kvantitativ metod att det inte finns någon garanti för att 

informationen som samlats in är relevant för frågeställningen och det kan vara svårt 

att korrigera detta i efterhand. Däremot ligger styrkan med den kvantitativa 

metoden i att det går att generalisera resultaten vilket var lämpligt i vår studie då vi 

ville säga något om medias relativa roll i hållbarhetsredovisningens omfattning och 

innehåll i allmänhet. 

 

6.2 Undersökningsdesign 

Eftersom vi ville se förändringar och samband mellan hållbarhetsredovisningens 

utformning och medias relativa roll valde vi att göra en longitudinell studie. 

Designen innebar att vi samlade in data från vårt urval vid flera tillfällen vilket 

underlättade för oss att dra kausala slutsatser. En tvärsnittsdesign hade inte lämpat 

sig i vår studie eftersom det istället hade inneburit att vi hade samlat in data från en 
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enda tidpunkt vilket hade gjort att vi inte hade kunnat uttala oss om utvecklingen 

vilket var en del av vårt syfte. (Bryman & Bell 2005) Styrkan med en longitudinell 

studie är att den kan studera förändringar och utvecklingar vilket gör att denna 

metod passar bättre (Saunders 2009). Risken med en longitudinell design är att det 

under åren kan förändra sig i fråga om urvalet vilket kan påverka trovärdigheten 

och förmågan att generalisera eftersom man riskerar att inte längre ha ett 

representativt urval (Bryman & Bell 2005). 

 

6.3 Metod för datainsamling 

Metoden som vi valde för vår datainsamling var en innehållsanalys av företagens 

årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. För att få tillgång till dessa använde 

vi företagens hemsidor och i vissa fall kontaktades företagen för att få tillgång till 

redovisningarna. Vissa företag hade redovisningarna uppdelade i flera delar vilket 

bidrog till att sökningarna fick genomföras flertalet gånger på samma företag. 

Vidare använde vi oss av Affärsdata för att där göra en innehållsanalys på 

tidningsartiklar där sökorden användes för att undersöka hur många artiklar som 

nämnde de valda orden. Metoden, innehållsanalys, passade vår studie eftersom vi 

dels ville veta vad tidningarna skrev om för ämnen och dels hur innehållet och 

mängden redovisad information förändrade sig i hållbarhetsredovisningarna. Den 

kvantitativa innehållsanalysen fångar upp just vad media eller företagen skriver om 

snarare än hur de skriver vilket passar bra eftersom vår teori Agenda Setting 

Theory säger att det är vad media skriver om snarare än hur de skriver som 

påverkar vad folk tycker är viktigt.  Eftersom vår ambition även var att kunna uttala 

oss om en större mängd material gjorde även det att valet på innehållsanalys föll 

sig väl då den har förmåga att förenkla hanteringen av ett stort material (Nilsson 

2010).  Innehållsanalys är en teknik för systematisk och kvantitativ beskrivning av 

innehållet i texter och dokument (Kvale & Brinkmann 2009). Tekniken försöker 

kvantifiera innehållet i termer av förutbestämda kategorier på ett systematiskt och 

upprepningsbart sätt (Bryman & Bell 2011). Syftet var att kvantifiera innehållet i 

både hållbarhetsredovisningarna och tidningsartiklarna utifrån kategorier som vi i 
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förväg hade utformat (Bryman & Bell 2005). Resultatet av den kvantifierade 

innehållsanalysen ger oss frekvens och volym det vill säga hur ofta någonting 

förekommer i ett visst innehåll eller hur stor andel av innehållet som kännetecknas 

av en viss egenskap (Nilsson 2010). I vårt fall betyder det att vi kan uttala oss om 

hur ofta exempelvis miljörelaterade frågor nämns i media och 

hållbarhetsredovisningen. Vi kan även få svar på hur mycket företagen skriver om 

en viss fråga i sin redovisning. Kritiken mot användning av innehållsanalysen är att 

den tar utvalda delar ur sin kontext och därmed kan missa sammanhangets 

betydelse. Sammanhanget är dock inte det som är ämnat att undersöka i denna 

studie.    

 

6.4 Urval 

Utifrån studiens syfte som var att undersöka utvecklingen i 

hållbarhetsredovisningar i större börsnoterade bolag valdes Large Cap listan på 

Stockholmsbörsen som består av 58 företag ut som vårt urval. Vi genomförde 

således en totalundersökning av de bolag som 2012 fanns listade på Large Cap 

listan (Byström & Byström 2011). Dessa företags års- och hållbarhetsredovisningar 

studerades under 2002, 2004, 2006, 2008 och 2010 vilket innebär att vi undersöker 

hela populationen(Byström & Byström 2011). Anledningen till att vi valde att 

undersöka fem år under en tio-års period var att vi ville kunna se en utveckling 

vilket var möjligt genom detta urval. Grunden till att vårt urval utgår från 2010 var 

att de utvalda företagen inte hade publicerat sina års- och hållbarhetsredovisningar 

för 2011 vid tidpunkten för vår datainsamling. Tidsperiodens utgångspunkt 2001-

2010 föll sig naturlig då det under denna tidsperiod har skett en kraftig ökning av 

fokus på hållbarhetsfrågan ( Jenkins & Yakovleva 2006). Vi valde att endast utgå 

från Large Cap listan eftersom större företag i högre utsträckning väljer att redovisa 

sitt hållbarhetsarbete via årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar (Ljungdahl 

1999, Deegan & Gordon1996).  Eftersom vi undersökte hållbarhetsredovisningens 

utveckling under en längre period valde vi att inte ta med företag från Mid Cap 

listan och Small Cap listan. Vårt urval hade blivit mycket större om dessa hade 
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inkluderats och vi hade varit tvungna att göra en stickprovsundersökning där en 

mindre grupp av populationen skulle undersökts(Byström & Byström 2011).  

 

I processen för att skapa ett urval för innehållsanalysen avgränsades vår 

användning av massmedia till tidningar eftersom studier tidigare visat att tidningar 

har en starkare inverkan än andra medier på allmänhetens dagordning enligt 

Agenda Setting Theory (Brown & Deegan 1998, McCombs 2006). Vi valde att 

använda oss av rikstäckande tidningar i Sverige för att genom dessa kunna utläsa 

det mest framträdande ämnena hos allmänheten. Tidningarna som valdes ut var 

Expressen, Aftonbladet, GT, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Metro, 

Göteborgsposten och Svenska dagbladet vilket gör att urvalet var sammantaget 8 

tidningar. Som nämnts tidigare var tidsperioden för urvalet 2001-2010 vilket gav 

oss möjlighet att se utvecklingen över tidningarnas rapporterade ämnen.  

 

6.5 Bortfallsanalys 

Bortfall innebär att vissa observationer i form av års- och hållbarhetsredovisningar, 

av någon orsak, inte finns med i resultatet eller att vissa företag har fallit bort och 

inte finns med i undersökningen. Risken med ett bortfall i en undersökning kan 

vara att det påverkar resultatets kvalité och trovärdighet då detta kan snedvrida 

resultatet och leda till osäkerhet (Byström & Byström 2011).   

 

I vår totalundersökning av Large Cap listan förekommer 58 stycken företag och av 

dessa fick vi ett bortfall på fyra stycken (6,9 %) företag. Anledningen till bortfallet 

var att företagen endast hade årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar som 

antingen inte fanns i pdf-format eller inte fanns tillgängliga alls i digitalt format. 

För att undvika bortfall har vi letat på företagens hemsidor, kontaktat vissa företag 

för att få tillgång till deras års- eller hållbarhetsredovisningar och även sökt på 

sökmotorn google utan resultat för dessa företag. Totalt blev således vårt urval 54 

stycken företag på Large Cap listan.  
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Vidare föll vissa år för några av företag bort då dessa föll bort av samma anledning 

som för ovanstående bortfall. I vår undersökning av års- och 

hållbarhetsredovisningarna under åren 2002, 2004, 2006 och 2010 blev där ett 

totalt bortfall på 8,5 %. Fördelat på åren på vårt urval av de 54 företagen varierande 

bortfallet och 2002 uppgick bortfallet till 26 %, 2004 13 % och åren 2006 

respektive 2008 var bortfallet 1,8 % medan 2010 inte hade något bortfall.  

 

6.6 Metodkritik 

För att bedöma kvaliteten i den kvantitativa studien kan två olika begrepp 

användas, validitet och reliabilitet. (Patel & Davidsson 2011)  

 

6.6.1 Reliabilitet 

Vid en kvantitativ studie är det viktigt att försäkra sig om att studien har en hög 

reliabilitet. Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna 

forskarna är vid bearbetningen av informationen (Holme & Solvang 1997). 

Reliabilitet handlar om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet och hur resultaten från undersökningen kan bli detsamma om den 

utförs igen (Bryman & Bell 2005). Vi anser att vår kvantitativa del i studien uppnår 

en hög grad av reliabilitet eftersom vi väl har beskrivit vårt tillvägagångssätt vilket 

ger förutsättningar för replikering av studien. En replikering på samma tidsperiod 

likt vår studie skulle med hög sannolikhet kunna ge samma utfall och resultat som 

vår. Vid replikering av studien vid en annan tidsperiod än den valda skulle dock ett 

annorlunda utfall kunna genereras då både hållbarhetsredovisningar och 

tidningsartiklar ständigt förändras i innehåll och omfattning.  

 

6.6.2 Validitet 

Validiteten bestäms av hur väl de använda måtten mäter just det som är avsett att 

mäta. Begreppsvaliditet handlar om huruvida ett mått för ett begrepp speglar det 

som är ämnat (Bryman & Bell 2005). I vår studie har sökordens validitet stärkts 

genom att vi har genomfört en pilotstudie. Vidare har validiteten för 
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undersökningsvariabeln storlek stärkts genom att måttet på storlek har använts i 

tidigare forskning(Cooke 1989). Intern validitet avser hur pass övertygade vi är att 

de oberoende variablerna förklarar variansen i den beroende variabeln. Ett annat 

mått är extern validitet vilket handlar om huruvida resultaten från undersökningen 

kan generaliseras (Bryman & Bell 2005). Eftersom vi genomfört en 

totalundersökning på alla stora företag på Large Cap listan i Sverige har 

generalisering eftersträvats.  

 

6.7 Operationalisering 

Operationalisering innebär tillvägagångsättet för hur vi har gjort våra begrepp 

mätbara. Nedan följer en förklaring av hur vår beroende variabel och kontroll- samt 

undersökningsvariablerna kommer att mätas. Som metod för denna andra del 

genomförde vi en innehållsanalys på företagens årsredovisningar, 

hållbarhetsredovisningar och på tidningsartiklar från dagstidningar. Vi började med 

att skapa en modell för att få en bild över hur vår innehållsanalys skulle gå till.  
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Figur 3. Tillvägagångsätt för innehållsanalys 

 

Sökorden delades in under kategorierna miljö, socialt och ekonomi. För att få ett 

mått på hur ofta företagen skrev om ett visst ämne i sin hållbarhetsredovisning 

räknades antal ord som härrörde till varje kategori. Antal ord kvantifierades och 

därigenom genererades ett mått på omfattningen. Måttet antal ord fångar upp 

omfattningen på ett bra sätt eftersom hur många gånger ett företag nämner ett visst 

ord i sin redovisning avspeglar hur stor plats det tar i redovisningen Även 

innehållet mättes med hjälp av antal ord där omfattningen av kategorierna sattes i 
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förhållande till helheten av de insamlade orden och därigenom genererades en 

procentsats på hur stor del varje kategori innehöll. Procentsatsen ger ett bra mått 

eftersom de avspeglar hur stor del varje ämne utgör av de totala insamlade orden. 

Genom detta kan vi få en uppfattning om vilka ämnen som är mer eller mindre 

framträdande.  

 

Den andra delen i innehållsanalysen genomfördes på tidningsartiklar. Då studien 

utgick ifrån Agenda setting theory mättes vad som generellt finns på samhällets 

dagordning och därför blir variabeln lika för alla företag. Innehållsanalysen på 

tidningsartiklar blir därför inte företagsspecifik utan ger ett mått på vad som 

generellt finns på samhällets dagordning. Liksom med hållbarhetsredovisningen 

delades sökorden in under kategorierna miljö, socialt och ekonomi och samma ord 

som för hållbarhetsredovisningarna användes.  För att få fram omfattningen av 

kategorierna i tidningarna användes måttet hur många artiklar som nämner det 

utvalda sökordet. Ett mått på innehåll genererades genom att antal artiklar inom 

varje kategori sattes i förhållande helheten av de insamlade artiklarna. Data som 

samlats in genom innehållsanalysen från både årsredovisningarna, 

hållbarhetsredovisningarna och tidningsartiklarna användes sedan till kvantitativa 

analyser.  

 

Sökorden har främst valts ut med inspiration från riktlinjerna från GRI samt vissa 

tillägg på övriga ord där kriterierna för dessa har varit att de inte ska vara 

vardagliga, vara relevanta för alla branscher och mäta diskriminant validitet, det 

vill säga vara ett ord som inte korrelerar med andra relaterade frågor. De valda 

sökorden har även testats genom en pilotstudie där personerna fick placera orden i 

en av de tre kategorierna socialt, miljö och ekonomi utifrån vad de förknippar ordet 

med.  

 

Huvudkategorierna delades in i underkategorier för att kunna ge en mer specifik 

beskrivning av hur rapporteringen inom huvudkategorierna har sett ut. Indelningen 
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gjordes med hänsyn till gemensamma teman som vi fann i huvudkategorierna. 

Hänsyn har tagits till interna och externa aspekter när kategoriseringen har gjorts.  

 

6.7.1 Sökordsmall  

 

SOCIALA ORD Svenska  Engelska 

Kategori personal Anställningsskydd Emplyment security 

 Långtidsfrånvaro Long-term absence 

 Sjukfrånvaro Absence due to illness 

 Könsfördelning Sex distrubution 

 Friskvård Healthcare 

 Jämställdhet Equal opportunity 

 Diskriminering Discrimination 

 Mångfald Diversity 

 Företagshälsovård Company healthcare 

 Personalneddragning Staff cuts 

 Nedskärning Downsizing 

Kategori företagssociala faktorer   

 Varsel Notice 

 Säkerhetsåtgärder Security practice 

 Arbetsolyckor Work accidents 

 Säkerhetskultur Safety culture 

 Arbetsmiljö Work environment 

 Code of conduct Code of conduct 

 Produktansvar Product responsibility 

 Arbetsvillkor Working conditions 

 CSR CSR 

 Uppförandekod Code of conduct 

 Företagskultur Corporate culture 

 Arbetsklimat Working climate 

 Sponsra Sponsor 

 Samhällsengagemang Community commitment 

 Ansvarsfullt företagande Corporate responsibility 

 Samhällsansvar Societal responsibility 

 Bistånd Aid 

 Arbetsplatsolyckor Workplace accidents 

 Etiska riktlinjer Ethical guidelines 

 Ansvarsfulla investeringar Responsible investment 

Kategori omvärldssociala faktorer   

 Affärsetik Business ethics 

 Barnarbete Child labor/labour 

 Mänskliga rättigheter Human rights 

 Fackförbund Trade union 

 Kollektivavtal Collective bargaining agreement 

 Korruption Corruption 

MILJÖORD Svenska  Engelska 

Kategori miljöpåverkan Utsläpp Emission 

 Avfall Waste 

 Kemikalier Chemicals 

 Koldioxidutsläpp Carbon dioxide emissions 

 Återvinning Recycling 

 Biobränsle Biofuel 

 Fossila bränslen Fossil fuels 

 Förnybar energi Renewable energy 

 Energibesparing Energy-saving 

 Resursförbrukning Resource consumption 

 Växthusgas Greenhouse gas 

 Klimatpåverkan Climte impact 

 Materialanvändning Material use 

 Miljöpåverkan Environmental impact 

Kategori företagsinterna   
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miljöfaktorer 

 Driftstöringar Disruption 

 Miljöansvar Environmental responsibility 

 Eco-driving Eco-driving 

 Resurshushållning Resource management 

 Energiförbättring Energy enhancement 

 Miljörevisor Eco auditor 

 Miljömål Environmental target 

 Miljöpolicy Ecopolicy 

 Miljöhänsyn Environmental consideration 

 Miljömedvetenhet Environmentalism 

Omvärldsmiljöfaktorer   

 Naturkatastrof Natural disaster 

 Klimatförändringar Climate change 

 Miljökrav Environmental requierments 

 Miljöcertifiering Environmental certification 

 Klimatfrågor Climate issues 

 Miljörisk Environmental hazard/risk 

 

EKONOMISKA ORD Svenska  Engelska 

Kategori ekonomiskt resultat Ekonomisk tillväxt Economic growth 

 Ekonomisk vinst Profit 

 Besparingsåtgärd Savings measures 

 Vinstmaximering Profit maximization 

 Kostnadseffektivitet Cost effectiveness 

 Kapitalbindning Capital tied up 

 Ekonomiskt värde Economic value 

 Avkastning Return 

Kategori omvärdsekonomisk 

påverkan 

  

 Ränterisk Interest risk 

 Lågkonjunktur Recession 

 Högkonjunktur Boom 

 Inflation Inflation 

 Finanskris Financial crisis 

Kategori mål och strategier   

 Tillväxtmål Growth targets 

 Finansiella mål Financial objectives 

 Tillväxtmöjligheter Growth oppourtunitie 

 Vinstmål Profit target 

 Pensionssparande Pension scheme 

 Pensionspolicy Pension policy 

 Investeringsprogram Investment programme 

 Finansiella möjligheter Financial oppourtunities 

Tabell 2. Sökordsmall 

 

6.7.2 Beroende variabel 

Den huvudsakliga frågan för vår studie var hur hållbarhetsredovisningens 

utveckling ser ut och medias relativa roll vid utformandet av företagens 

hållbarhetsredovisning. En beroende variabel innebär att den påverkas kausalt av 

en annan oberoende variabel (Bryman & Bell 2005). I vårt fall är alltså den 

beroende variabeln hållbarhetsredovisningen vars omfattning och innehåll 

eventuellt påverkas av medias rapportering. Den beroende variabeln, 

hållbarhetsredovisning, är en kvotvariabel. En kvotvariabel har lika stort avstånd 



 

 

 

   
 72 

mellan kategorierna och kan anta en absolut nollpunkt (Bryman & Bell 2005). Den 

beroende variabeln behöver därför inte kodas.  

 

6.7.3  Oberoende variabel 

Den oberoende variabeln är den som eventuellt har en påverkan på den beroende 

variabeln (Bryman & Bell 2005). I denna studie innebär det att media har en 

påverkan på företagens hållbarhetsredovisningar och var därmed den oberoende 

variabeln. Detta eftersom studien utgår från Agenda Setting Theory som påvisar att 

media har en påverkan på vad allmänheten finner är viktiga frågor och därmed vad 

som finns på deras dagordning. Även den oberoende variabeln, medias 

rapportering, är en kvotvariabel och behöver därför inte heller kodas.   

 

6.7.4 Kontroll- och undersökningsvariabler 

En kontrollvariabel kan sägas ha effekt på sambandet mellan den beroende och 

oberoende variabeln. Dessa variabler måste således kontrolleras eller neutraliseras. 

(Edling & Hedström 2003) Våra kontrollvariabler är storlek på företaget, branschen 

som företaget agerar i och om företaget är statligt eller ej vilka även är våra 

undersökningsvariabler tillsammans med tidsaspekten.  

 

Eftersom det tidigare visat sig att storlek och branschtillhörighet har påverkan på 

företagens hållbarhetsredovisning (Cooke 1989, Halme & Huse 1997, Meek m.fl 

1995, Brammer & Pavelin 2004) använder vi dem som kontrollvariabler. Som ett 

mått på företagets storlek har vi använt företagets totala tillgångar då tidigare 

studier som nämnts ovan använt detta mått samt att det i Cooke (1989) 

framkommer att tillgångar sannolikt förklarar variationen i frivillig redovisning 

bättre än omsättning. De tillgångar som i årsredovisningen mätts i USD har 

omvandlats till SEK genom att räkna om värdet till kursen på balansdagen 

(Appendix 3). Storleksvariabeln delas sedan in utifrån medianvärdet i två olika 

grupper för att kunna testa om det finns en skillnad mellan stora och små företag. 
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Storleksgrupperna är därför en dummyvariabel där det endast finns två kategorier 

(Bryman & Bell 2005). Små företag kodades om som 0 och stora företag som 1. 

 

Variabeln bransch delas in efter den indelning som Nasdaq OMX använder vilken 

är Global Industry Classification Standard (GICS). GICS är en välanvänd standard 

som används för sektorindelning av bolag på börsen i bland annat Stockholm, 

Helsingfors och Tallin. Indelningen av företagen baserar sig på företagens 

huvudsakliga affärsverksamhet det vill säga det affärsområde som genererar mest 

intäkter till företaget. Indelningen väljs på grund av att studien utgår från Large cap 

listan och det blir därför naturligt att välja den indelningen som listan utgår ifrån. 

Indelningen innehåller 10 olika klassificeringar vilka är Energi (1), Material (2), 

Industrivaror och – tjänster (3), Sällanköpsvaror och – tjänster (4), Dagligvaror (5), 

Hälsovård (6), Finans och fastighet (7), Informationsteknik (8), Telekomoperatörer 

(9) och Kraftförsörjning (10). (nasdaqomx.com 2012)  

 

För att kunna göra våra linjära regressioner har vi gjort om branscherna till 

dummyvariabler. Varje område, social, miljö och ekonomi har fått olika kodningar.  

De hypoteser som hör till bransch har formulerats som att vissa företag har mer 

socialt ansvar, större miljöpåverkan eller större ekonomiskt ansvar. Utifrån detta 

har vi klassificerat företag som anses ha större socialt ansvar som företag inom 

branscherna industri, sällanköpsvaror och - tjänster samt finans och fastighet. Alla 

tre branscherna kan upplevas ha olika sociala konsekvenser fast på olika sätt. 

Industri eftersom de ofta har tillverkning utomlands, finans och fastighet eftersom 

de fyller samhällsfunktioner som får stora konsekvenser om de inte fungerar. 

Sällanköpsvaror och – tjänster eftersom de ofta är konsumentorienterade företag 

och därför kan förväntas att bry sig mer om att förmedla sitt sociala ansvar till 

samhället, eftersom det är troligt att detta ökar företagets image och bidrar till 

försäljning(Cowen m.fl. 1987 refererad i Hackston & Milne 1996). Enligt Tagesson 

m.fl. (2009) skriver även konsumentorienterade branscher mer om etik på sina 

hemsidor än företag i andra branscher. Branscherna industri, sällanköpsvaror och - 
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tjänster samt finans och fastighet kodades därför som 1 och resterande branscher 

som 0. 

 

De företag som anses ha större miljöpåverkan definierar vi som företag som tillhör 

industri samt material eftersom dessa är inom en bransch som ofta har en 

tillverkande verksamhet. Generellt kan det antas att dessa företag hanterar mer 

avfall, kemikalier och har en större påverkan på klimatet genom utsläpp. Genom 

sin verksamhet som har en påverkan på miljön kan det antas att de har en högre 

press på sig från intressenter om att beskriva hur de hanterar dessa frågor jämfört 

med övriga branscher som inte uppfattas som lika miljöstörande(Da Silva Monteiro 

& Aibar-Guzmán 2010). Branscherna industri och material kodas därför som 1 och 

resterande branscher som 0 inom kategorin miljö.  

 

Den bransch som kan tänkas avvika och som anses ha ett mer ekonomiskt ansvar 

än övriga inom det ekonomiska området är finans och fastighet. Alla företag har 

dock ett ekonomiskt ansvar men eftersom finansiella företag har en verksamhet 

som huvudsakligen handlar om att förvalta pengar kan det ses som att de har ett 

större ekonomiskt ansvar än andra branscher. Branschen finans och fastighet kodas 

därför som 1 och resterade branscher som 0 inom kategorin ekonomi.  

 

Ovanstående resonemang kring branschindelningen kan stärkas från ANOVA-

testet. Där det visade sig att vissa branscher skiljer sig markant åt mellan hur 

mycket de skriver om de olika områdena (Appendix 5).  

 

Tid är en undersökningsvariabel där tidsaspekten är avgörande för vad som har den 

starkaste påverkan på samhällets dagordning. Enligt Agenda Setting Theory har det 

som skrivs inom en månad tillbaka den största påverkan (McCombs 2006). Utifrån 

fallstudien framkom dock tre månader innan publicering som ett mer rimligt mått 

och därför väljer vi att använda detta. Från fallstudien framkom även att de mest 

intensiva månaderna i arbetet med att framställa hållbarhetsredovisningen är mellan 
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december till februari och dessa månader har därför mätts. För att undersöka 

tidsvariabeln genomfördes därav en mätning på hur medias rapportering kring de 

utvalda ämnena såg ut tre månader innan publicering och om det återspeglas i 

företagens hållbarhetsredovisning. Vi undersökte sedan om sambandet var starkare 

än det för hela året innan. Helåret mättes från mars det undersökta året till februari 

nästkommande år. Detta för att arbetet med att upprätta hållbarhetsredovisningen 

börjar när föregående års hållbarhetsredovisning är färdig vilket oftast sker i slutet 

av februari. Tidsvariabeln är en kvotvariabel som därmed inte behöver kodas om.  

 

Den sista kontroll- och undersökningsvariabeln är om företaget är statligt ägt eller 

inte. Statliga företag klassificeras som företag där huvudägaren är staten. Denna 

variabel kodas som 1 för statligt och 0 för icke statligt och är därmed en 

dummyvariabel.  

 

6.8 Databearbetning  

För att analysera vår insamlade data användes statistikprogrammet SPSS. Först 

analyserades variablerna i en univariat analys var för sig där deskriptiva tabeller 

togs fram. Det togs även fram diagram i excel för att kunna illustrera utvecklingen 

av rapporteringen från både media och företagen. Senare analyserades två variabler 

tillsammans i bivariata analyser där det genomfördes t-test, ANOVA-test och 

korrelationsmatris. Till sist analyserades alla variabler i en multivariat analys där 

linjär regression användes. Studien innehöll både nominal, kvot och dummy 

variabler och utifrån dessa valdes passande tester för dessa variabler ut. Innan de 

univariata analyserna genomfördes logaritmerades vissa variabler för att dessa 

skulle bli normalfördelade vilket är en förutsättning för vissa av de statistiska 

testerna (Djurfeldt & Barmark 2009). De variabler som logaritmerades var storlek, 

Fpersonal, Fekonomiskt resultat, Fsumma ekonomi och Ftotala ord.  
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6.8.1 Univariat analys 

I den univariata analysen görs en analys på en variabel i taget och resultatet av 

analysen pressenteras i tabeller och diagram (Bryman & Bell 2005). Vi testade 

först om våra variabler var normalfördelade, vilket betyder att de inte har för stor 

spridning kring medelvärdet. Normalfördelningen testades genom att vi dels 

studerade variablerna i ett histogram där vi hade med normalfördelningskurvan och 

dels genomförde Skewnesstest och Kurtosistest. Utifrån testerna och histogrammen 

kunde vi identifiera 11 variabler som ej var normalfördelade. Variablerna som inte 

var normalfördelade hade ett värde som låg långt från noll samt hade en sned 

fördelning i histogrammet. De variabler som har ett värde på noll är alltså 

symmetriskt fördelade. Skewness anger graden av snedhet där de positiva värden 

antyder en snedfördelning åt höger och negativa värden en snedfördelning åt 

vänster. Kurtosis anger istället graden av toppighet på fördelningen. Om det är ett 

negativt värde så anger det att fördelningen är flack och ett positivt värde anger i 

motsats att fördelningen är toppig. (Djurfeldt & Barmark 2009) 

 

När ett material ska analyseras är det nödvändigt att presentera tal som lyfter fram 

väsentliga egenskaper i det insamlade materialet. För en kvantitativ variabel är det 

framförallt två olika egenskaper som bör mätas, observationernas genomsnitt och 

observationernas spridning. För att mäta genomsnittet kan tre olika mått användas, 

typvärde, medianen och aritmetiskt medelvärde. (Körner & Wahlgren 2005) Vi 

använde centralmåttet aritmetiskt medelvärde för att undersöka var vårt material 

hade sin tyngdpunkt. Medelvärdet användes eftersom vi ville få fram information 

om hur mycket företagen och tidningarna i genomsnitt skriver om ett visst ämne. 

Det aritmetiska medelvärdet är dock känslig för de enskilda observationernas 

värde, vilket innebär att ett högt eller låg värde på någon observation antingen kan 

dra upp eller ner värdet(Byström & Byström 2011). Känsligheten för 

observationernas värde kan alltså göra att värdet i vissa fall kan bli missvisande för 

variabeln (Byström& Byström 2011). För att mäta spridningen kan 

variationsområdet, första kvartilen och standardavvikelsen användas. Vi mätte 
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variationen med standardavvikelsen som beskriver de enskilda observationernas 

spridning kring medelvärdet (Körner & Wahlgren 2005). 

 

6.8.2 Bivariat analys 

I den bivariata analysen analyseras två variabler i taget. Analysen görs för att visa 

hur de två variablerna är relaterade till varandra. Med den bivariata analysen går 

det uttala sig om ifall det föreligger ett samband mellan variablerna men inte vilken 

variabel som påverkar den andra. (Bryman& Bell 2005) Eftersom vi hade variabler 

av kvot och nominaltyp valdes lämpliga tester ut efter dessa.  

 

Det första testet som genomfördes var ett Pearsons r test som används för att testa 

relationer mellan kvotvariabler (Bryman & Bell 2005). Vi testade här korrelationen 

mellan vad tidningarna skriver om i sina artiklar och vad företagen skriver om i 

års- och hållbarhetsredovisningen. Korrelationskoefficienten mäter hur starkt 

sambandet är mellan de variablerna, där 1 är ett perfektsamband och 0 inget 

samband alls (Bryman & Bell 2005). Det kan föreligga ett positivt respektive 

negativt samband mellan variablerna. En positiv korrelation eller med andra ord ett 

positivt samband innebär att ett högt värde på den ena variabeln motsvaras av ett 

högt värde på den andra variabeln och motsvarande med låga värden. En negativ 

korrelation eller negativt samband innebär istället att ett högt värde på den ena 

variabeln motsvaras av ett lågt värde på den andra variabeln och tvärtom. (Byström 

& Byström 2011) 

 

Vi genomförde sedan ett t-test där vi testade kvotvariabel mot nominalvariabel, det 

vill säga vad företagen skriver i sin hållbarhetsredovisning och om detta skiljer sig 

åt mellan statliga och icke statliga företag. Ett t-test visar om medelvärdet i 

populationen skiljer sig åt mellan variablerna i vårt fall statliga och icke-statliga 

företag (Djurfeldt mfl. 2003). Om testet har ett signifikant samband betyder det att 

variansen mellan variablerna skiljer sig åt (Djurfeldt mfl. 2003).  
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Vi genomförde även ett ANOVA-test för att undersöka skillnader mellan 

branscher. Ett ANOVA-test kan testa skillnader mellan medelvärden för fler än två 

populationer genom att jämföra deras varianser. För att skillnaderna mellan 

grupperna som testas ska vara statistiskt signifikanta får inte spridningen inom de 

testade grupperna vara för stor så att den förklarar hela variationen. (Djurfeldt mfl. 

2003). 

 

6.8.3 Multivariat analys 

I den multivariata analysen analyseras tre eller flera variabler samtidigt för att 

undersöka om det föreligger samband mellan dem (Bryman & Bell 2005). Den 

multivariata analysen kan således beskriva om den beroende variabeln kan ses som 

en funktion av två eller flera oberoende variabler (Djurfeldt & Barmark 2009). Vi 

genomförde linjära multipla regressioner för att kunna besvara våra hypoteser där 

den beroende variabeln antas påverkas av de oberoende variablerna. Den linjära 

multipla regressionen lämpade sig väl då den beroende variabeln är kvantitativ 

vilket är en förutsättning för regressionen (Djurfeldt & Barmark 2009).  

 

I en multivariat analys finns risk för multikollinearitet vilket betyder att det finns en 

risk för samvariation mellan en oberoende variabel och en eller flera oberoende 

variabel. Vid multikollinearitet påverkas regressionsmodellens förklaringskraft och 

gör det svårare att påvisa de oberoende variablernas bidrag till förändringar i den 

beroende variabeln. Om multikollinearitet föreligger blir även precisionen i den 

multipla regressionsanalysen sämre. (Djurfeldt & Barmark 2009) För att testa 

multikollineariteten i våra variabler användes en kollinearitetsdiagnos där VIF- och 

toleransvärde visades. Vi valde att använda oss av toleransvärdet där gränsvärdet 

för multikollinearitet är 0,5 (Djurfeldt & Barmark 2009). Utifrån våra tester kan vi 

utläsa att vi inte har multikollinearitet då toleransvärderna ligger över gränsvärdet.   

 

Förutom multikollinearitet kan de uppstå problem i multipla regressionsmodeller 

med autokorrelation. Autokorrelationen innebär att tidserien är korrelerad med sig 
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själv vilket betyder att variabelns värden är korrelerade med tidigare års värden. I 

tidsseriedata, som i vårt fall, finns ofta den vanligaste formen av autokorrelation. 

För att kontrollera för autokorrelation har vi använt oss av Durbin-Watson test. 

Värdet på testet bör ligga mellan 1,5-2,5 för att det inte ska vara risk för att det 

förekommer trend och icke-stationäritet. (Djurfeldt & Barmark 2009). I vårt fall var 

Durbin-Watson värdet för lågt, mellan 0,7-1,2, när vi först genomförde våra 

multipla linjära regressioner vilket indikerar en positiv autokorrelation. Det går att 

kompensera för autokorrelation genom att införa en laggad version av den 

beroende variabeln som oberoende i modellen (Djurfeldt & Barmark 2009). Vi 

laggade därför vår beroende variabel och använde den som oberoende vilket ledde 

till ett mer godtagbart värde på Dubrin-Watson testen och därmed blir problemet 

med autokorrelation hanterat.   

 

När vi har tolkat våra multipla linjära regressioner har vi först undersökt om 

modellen som helhet är signifikant vilket avgör om den är relevant att granska. 

Vidare studerades toleransvärdet för att utesluta multikollinearitet. Därefter utlästes 

R Kvadrat som är ett mått på hur stor andel av den totala variationen i den 

beroende variabeln som går att förklara med hjälp av modellens oberoende 

variabler. R Kvadrat kan anta ett värde mellan noll och ett där ett är fullständigt 

samband och noll inget samband. (Djurfeldt m.fl. 2010) I våra tester låg 

förklaringsgraden i de tester som var signifikanta mellan 25,5 procent och 68 

procent vilket påvisar att den beroende variabeln kan förklaras med hjälp av de 

oberoende variablerna till hög grad. I koefficientstabellen kontrollerades om den 

oberoende variabeln var signifikant och därefter kunde hypotesen förkastas eller 

bekräftas. Om hypotesen kunde bekräftas studerades B-värdet som visar om 

variabeln har en positiv eller negativ påverkan på den beroende variabeln och hur 

stor denna påverkan är. Vissa av våra hypoteser var av karaktären hur starkt 

sambandet är och därmed användes de ostandardiserade koefficienterna, B-värdet, 

som är ett mått på hur stor effekt en förändring i den oberoende variabeln ger för 
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den beroende variabeln. Värdet användes för att kunna jämföra mellan exempelvis 

olika branscher.   

7. Resultat av innehållsanalys 

I det sjunde kapitlet presenteras det empiriska materialet som framkom från 

innehållsanalysen. Kapitlet baseras på de statistiska tester som genomförts i 

dataprogrammet SPSS.  

Variablerna som har testats har delats in efter företagsnivå och medias rapportering 

under hela året samt medias rapportering under de tre sista månaderna innan 

publicering av företagens hållbarhetsredovisning.  

Variablerna har förkortats enligt nedan: 

F = Företagsnivå 

M1 = Medias rapportering under hela året 

M3 = Medias rapportering under de tre sista månaderna innan publicering av 

hållbarhetsredovisningen.  

De variabler som börjar med SummaXX har vägts samman genom att addera antal 

ord i varje kategori.  

 

7.1 Test av normalfördelning 

Vi började med att testa om våra variabler var normalfördelade med hjälp av 

histogram med normalfördelningskurva samt ett Skewness och Kurtosis test. Med 

hjälp av tabell 3 kunde vi se att 11 variabler hade ett värde långt ifrån noll och 

därmed hade en snedfördelning vilket även kunde utläsas från histogrammen. 

Variablerna storlek, Fpersonal, Fföretagssociala faktorer, Fomvärldssociala 

faktorer, Fsumma social, Fföretagsinterna miljöfaktorer, FOmvärlds miljöfaktorer, 

Fsumma miljö, Fekonomiskt reslutat, Fomvärldspåverkan ekonomiskt, Fsumma 

ekonomi, och Ftotala ord var de mest snedfördelade variablerna. Fyra av de elva 

variablerna logaritmerades då det inte var möjligt att logaritmera alla då resterande 

innehöll värde noll.  
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Variabler N Skewness Kurtosis 

Storlek 247 4,481 21,860 

FPersonal  247 2,022 6,270 

Fföretagssocialafaktorer 247 3,646 16,574 

FOmvärldssocialafaktorer 247 2,781 8,337 

FSummasocial 247 2,711 9,082 

FMiljöpåverkan 247 1,872 2,921 

FFöretagsinternamiljöfaktorer 247 4,481 29,950 

FOmvärldsmiljöfaktorer 247 2,652 8,339 

FSummamiljö 247 1,910 3,257 

FEkonomiskResultat 247 2,630 10,832 

FOmvärldspåverkanekonomiskt 247 2,210 8,667 

FMålochstrategier 247 1,436 1,826 

Fsummaekonomi 247 2,120 7,708 

m1Personal 290 -,543 -,998 

m1Företagssocialafaktorer 290 -,564 -,991 

m1Omvärldssocialafaktorer 290 -,722 -1,086 

m1summasocial 290 -,644 -1,035 

m1Miljöpåverkan 290 -,305 -1,621 

m1Företagsinternamiljöfaktorer 290 -,257 -1,265 

m1Omvärldsmiljöfaktorer 290 -,547 -1,043 

m1summamiljö 290 -,356 -1,560 

m1EkonomiskResultat 290 -,068 -1,446 

m1Omvärldspåverkanekonomiskt 290 ,756 -1,019 

m1Målochstrategie 290 -,103 -1,501 

m1summaekonomi 290 ,541 -1,280 

m3Personal 290 -,526 -,950 
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m3Företagssocialafaktorer 290 -,319 -1,248 

m3Omvärldssocialafaktorer 290 -,037 -1,044 

m3Summasociala 290 -,379 -1,031 

m3Miljöpåverkan 290 ,014 -1,557 

m3Företagsinternamiljöfaktorer 290 -,350 -1,439 

m3Omvärldsmiljöfaktorer 290 -,411 -,745 

m3summamiljö 290 -,030 -1,245 

m3EkonomiskResultat 290 -,064 -1,514 

m3Omvärldspåverkanekonomiskt 290 1,238 -1,143 

m3Målochstrategier 290 -,036 -1,152 

m3summaekonomi 290 1,112 -,308 

FTotalaord 247 1,585 2,502 

M1Totalaord 290 -,428 -1,466 

M3Totalaord 290 -,206 -1,400 

Tabell 3. Skewness och Kurtosis tabell för test av normalfördelning. 

  

De variabler som logaritmerades var storlek, Fekonomiskt resultat, 

Fsummaekonomi och Ftotalaord och de fick då ett värde närmare noll vilket kan 

utläsas i tabell fyra nedan. Se även appendix 4 för histogram med 

normalfördelningskurva före och innan logaritmering.  

Variabler N Skewness Kurtosis 

Log_storlek 247 ,931 ,967 

Log_Fekonomisktresultat 247 -,942 1,391 

Log_Fsummaekonomi 247 -,844 1,956 

Log_FTotalaord 247 -,875 2,813 

Tabell 4. Skewness och Kurtosis tabell för test av normalfördelning efter 

logaritmering.  
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7.2 Univariat analys 

Deskriptiv statistik 

Variabler N Minimum Maximu

m 

Medelvär

de 

Std. 

avvikel

se 

Storlek  247 584,0000 7,6390E

6 

3,788132

E5 

1,1272

192E6 

Statligt 247 0 1 ,04 ,197 

FPersonal 247 0 112 16,70 16,551 

Fföretagssocial

afaktorer 

247 0 374 32,88 51,885 

FOmvärldssoci

alafaktorer 

247 0 119 11,34 19,889 

FSummasocial 247 ,00 497,00 60,9231 77,387

41 

FMiljöpåverka

n 

247 0 411 64,98 83,680 

FFöretagsinter

namiljöfaktore

r 

247 0 77 5,02 8,049 

FOmvärldsmilj

öfaktorer 

247 0 39 4,47 6,638 

FSummamiljö 247 ,00 448,00 74,4656 93,305

59 

FEkonomiskR

esultat 

247 1 325 51,99 46,879 

FOmvärldspåv

erkanekonomis

kt 

247 0 75 11,09 9,779 

FMålochstrate

gier 

247 0 29 6,38 6,308 

Fsummaekono

mi 

247 1,00 353,00 69,4696 51,864

80 

Tabell 5. Beskrivande statiskt för företagens hållbarhetsredovisning under den 

valda tidsperioden.  
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I tabell fem ovan presenteras studiens variabler med hjälp av en deskriptiv tabell 

för de utvalda åren tillsammans. Den deskriptiva tabellen visar medelvärde, 

maximi och- minimivärden för sökorden och storleken som härrör till företagen. I 

tabellen kan också standardavvikelsen utläsas. Medelvärdet för storleken, där 

företagens tillgångar användes som mått, var 3 788 132 SEK med ett minimivärde 

på 5840000 SEK och ett maximivärde på 76 390 000 000 SEK. Den stora 

spridningen mellan maximivärdet och minimivärdet på tillgångarnas värde beror på 

att Large Cap listan består av företag som varierar kraftigt i storlek. Tabellen visar 

också att ord som härrör till miljöpåverkan i genomsnitt användes 64,98 gånger i 

företagens hållbarhetsredovisning medan ord som är relaterade till omvärldsmiljö 

faktorer endast användes 4,47 gånger i genomsnitt i hållbarhetsredovisningarna. 

Vidare kan det utläsas att summan av ord som är relaterad till miljö användes i 

genomsnitt mest i företagens hållbarhetsredovisningar, tätt följt av de totala 

ekonomiska orden. De totala ord som var relaterade till sociala faktorer användes i 

genomsnitt minst i företagens hållbarhetsredovisningar.  
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Deskriptiv statistik 

Variabler N Minimum Maximum Medelvärde Std. 

avvikelse 

Personal 290 2313 8452 5869,40 2142,901 

Företags sociala 

faktorer 

290 1650 7328 4959,80 1986,254 

Omvärlds sociala 

faktorer 

290 1149 6783 4869,40 2200,322 

m1summasocial 290 5112,00 22563,00 15698,6000 6299,93606 

Miljöpåverkan 290 696 9130 5306,20 3287,438 

Företagsinterna 

miljöfaktorer 

290 69 610 357,80 191,260 

Omvärlds 

miljöfaktorer 

290 120 1969 1213,40 659,636 

m1summamiljö 290 885,00 11464,00 6877,4000 4103,68610 

Ekonomisk 

Resultat 

290 1191 2644 1922,00 531,926 

Omvärlds 

påverkan 

ekonomiskt 

290 2183 16703 7139,80 5591,150 

Mål och strategier 290 301 977 670,40 258,578 

m1summaekonomi 290 3675,00 19353,00 9732,2000 5985,97659 

Tabell 6. Beskrivande statiskt för medias rapportering under den valda 

tidsperioden.  

 

I tabell sex visas medelvärde, maximi- och minimivärden samt standardavvikelsen 

för sökorden som skrivs av media för de utvalda åren mellan 2002 till 2010. 

Tabellen visar att media skrev i genomsnitt mest artiklar som är relaterade till 

sociala ord medan de skrev i genomsnitt minst om artiklar som är relaterade till 

miljöord. Vidare kan det utläsas att media skrev i genomsnitt 15 698 artiklar 

tillhörande kategorin sociala faktorer där det i genomsnitt skrevs mest artiklar som 

rör personal.   
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Deskriptiv statistik 

Variabler N Minimum Maximum Medelvärde Std. 

avvikelse 

Personal 290 568 2278 1554,20 592,215 

Företags sociala 

faktorer 

290 335 2454 1583,20 795,264 

Omvärlds sociala 

faktorer 

290 269 2707 1496,00 825,571 

m1summasocial 290 1172,00 7439,00 4633,4000 2153,72887 

Miljöpåverkan 290 186 3076 1589,20 1098,628 

Företagsinterna 

miljöfaktorer 

290 15 183 108,80 62,566 

Omvärlds 

miljöfaktorer 

290 23 798 452,60 257,221 

m1summamiljö 290 224,00 4057,00 2150,6000 1342,38879 

Ekonomisk 

Resultat 

290 310 663 499,20 134,323 

Omvärlds 

påverkan 

ekonomiskt 

290 504 6481 2177,80 2246,552 

Mål och strategier 290 88 237 164,40 51,425 

m1summaekonomi 290 902,00 7106,00 2841,4000 2272,04377 

Tabell 7. Beskrivande statiskt för medias rapportering under den valda tidsperioden under 

månaderna december-februari.  

 

I tabell sju ovan visas medelvärde, maximi- och minimivärde samt 

standardavvikelse för de artiklar som skrivs av media de tre sista månaderna mellan 

december till februari. Av tabellen framgår att det även här skrevs mest artiklar 

rörande sociala ord där det i genomsnitt skrevs mest artiklar som härrör till 

företagens sociala faktorer.  

 

I diagrammen nedan går det utläsa mer specifikt hur utveckling av rapportering i 

både media och hos företagen har sett ut.  
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Diagram 1 över hur omfattningen av medias rapportering kring hållbarhetsämnerna har förändrats 

under åren. 

 

Diagram 2 över hur omfattningen av företagens hållbarhetsreodivsing har förändrats under åren. 

 

I  diagram ett kan utläsas hur antalet artiklar relaterade till de olika ämnerna har 

varierat i media under åren. Tydligt är att det har skett en markant ökning av 
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rapportering kring alla ämnen sedan 2002. Vidare går det utläsa att mellan år 2004-

2006 ökade rapportering kring miljö och sociala ämnen betydligt medan ökningen 

på ekonomiska ämnen var större mellan 2006-2008. Den stora ökningen på artiklar 

relaterade till ekonomiska frågor kan ha en förklaring i finanskrisen som naturligt 

gjorde att mycket fokus lades på ekonomin. I samband med att de ekonomiska 

frågorna ökar kan man också urskilja att de socialt relaterade artiklarna minskar 

och att artiklarnas ökning rörande miljö planas ut.  

 

Diagram två visar en tydlig uppåtgående trend kring alla ämnen i 

hållbarhetsredovisningarna. I företagens rapportering kan inte en lika stor topp 

urskiljas gällande ekonomi på åren 2006-2008 som i medias rapportering men 

däremot finns en ökning. Vidare kan det även utläsas att miljö som sedan många år 

har legat i fokus fortfarande är det som företagen rapporterar mest om i sina 

hållbarhetsredovisningar. Dock är det viktigt att ha i åtanke att de olika åren har 

olika många observationer men vi kan ändå se den tydliga uppåtgående trenden. 

 

 

Diagram 3 över hur innehållet av medias rapportering kring hållbarhetsämnen har förändrats under 

åren. 
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Diagram 4 över hur innehållet av företagens hållbarhetsredovisning kring hållbarhetsämnen har 

förändrats under åren. 

 

Av ovanstående diagram tre och fyra går det utläsa att företagens innehåll i 

hållbarhetsredovisningarna kring de olika ämnena har jämnats ut under åren. 

Vidare framgår det att miljö är det ämne som varit framträdande under alla år 

medan det sociala är det ämne som har haft den största ökningen. När det gäller 

medias rapportering kring hållbarhetämnen uppvisar diagrammet att de sociala 

ämnena har varit de mest framträdande under åren medan både miljö och ekonomi 

har fluktuerat. Dock har medias rapportering kring ekonomiska ämnen även 

gällande innehållet haft en pik åren mellan 2006-2008 där finanskrisen kan ha 

spelat roll. Precis som i företagens rapportering i hållbarhetsredovisningen har 

skillnaderna mellan ämnena jämnats ut vid de sista åren i media.   

 

7.3 Bivariat analys 

7.3.1 Korrelationsmatris 

Eftersom vi hade kvotvariabler använde vi oss av Pearsons r test som kan visa 

relationen mellan dessa variabler. Av tabellen går det utläsa att det finns flera 

signifikanta samband. 
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Tabell 8 korrelationsmatris över medias rapportering över hela året och företagens 

hållbarhetsredovisning. 

 

** signifikansnivå: 0,01 

 * signifikansnivå: 0,05 

 

Det föreligger ett positivt signifikant samband gällande omfattningen mellan 

medias rapportering och företagens rapportering på alla olika områden inom 

hållbarhet. Våra hypoteser utgår ifrån att om ett ämne nämns mycket eller lite i 

medias rapportering avspeglar det sig i företagens rapportering. Ur matrisen går det 
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utläsa att omfattningen av sociala ämnen i media har en stark korrelation med 

företagens rapportering kring sociala ämnen. Även de miljörelaterade och 

ekonomiska ämnena i hållbarhetsredovisningarna har en positiv korrelation med 

hur mycket som skrivs av media kring dessa ämnen. Det starkaste sambandet finns 

inom ekonomiska ämnen medan det svagaste finns inom miljörelaterade ämnen. 

Innehållet för de olika hållbarhetsämnena som har bäring för våra hypoteser 

uppvisar inte ett signifikant samband.   

 

Tabell 9 Korrelationsmatris över medias rapportering under tre månader och företagens 

hållbarhetsredovisning. 

** signifikansnivå: 0,01 

 * signifikansnivå: 0,05 
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Korrelationsmatrisen visar medias rapportering under tre månader och företagens 

hållbarhetsredovisning. Det starkaste sambandet gällande omfattning som härrör 

till våra hypoteser finns mellan medias rapportering om ekonomiska ämnen och 

företagens rapportering kring ekonomiska ämnen. Även de miljörelaterade och 

sociala ämnena har ett signifikant samband mellan medias rapportering och 

företagens rapportering. Dock uppvisar miljörelaterade ämnen i 

hållbarhetsredovisningen ett svagare samband än de sociala ämnenas korrelation 

till medias rapportering. Gällande innehållet av de ämnen som härrör till 

hypoteserna finns inget signifikant samband mellan företagens 

hållbarhetsredovisning och medias rapportering kring sociala, miljömässiga och 

ekonomiska ämnen. 
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Tabell 10 Specificerad korrelationsmatris över medias rapportering och företagens 

hållbarhetsredovisning över hela året. 

**Signifikansnivå: 0,01 

*Signifikansnivå:   0,05 

+Signifikansnivå:   0,10 
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För att undersöka mer i detalj vilka ämnen som har samband med varandra 

genomfördes ytterligare ett Pearsons r test och en korrelationsmatris genererades. I 

testet var summorna av ämnena socialt, miljö och ekonomi specificerade till tre 

kategorier vardera med specifika sökord tillhörande huvudkategorin. Av 

korrelationsmatrisen kunde vi utläsa att av företagens sociala rapportering har 

området personal den högsta korrelationen med medias rapportering kring 

omvärldssociala faktorer. Inom kategorin miljö fanns den starkaste korrelationen 

mellan medias rapportering om miljöpåverkan och företagens rapportering om 

omvärldsmiljöfaktorer. Vidare kan vi avläsa att företagens rapportering kring 

ekonomisk omvärldspåverkan har den starkaste korrelationen med medias 

rapportering om ekonomisk omvärldspåverkan inom kategorin ekonomi.  

 

7.3.2 T-test 

Vi genomförde sedan ett antal t-test. Nedan visas resultatet om statliga företag och 

icke-statliga skiljer sig signifikant från varandra när det gäller medelvärde på vad 

de skriver om ekonomiska ämnen i hållbarhetsredovisningen.  

 

 Statligt  N Medelvärde Std 

Avvikelse 

Std fel 

Fsummaekonomi 0 236 65,4619 41,77450 2,71929 

 1 10 169,5 126,84658 40,11241 

 

 

  Signifikans Sig. 2 tailed Skillnad i 

medelvärde 

Fsummaekonomi Lika varians 

antas 

,000   

 Lika varians 

antas inte 

 ,029 -104,03814 

Tabell 11 T-test över skillnader i statliga och icke-statliga företags rapportering om ekonomiska 

ämnen. 

 

Av t-testet kan vi utläsa att det finns en signifikant skillnad på fem procentsnivån 

mellan vad icke-statliga och statliga företag skriver om ekonomiska ämnen. 

Statliga företag skriver signifikant mer om ekonomiska ämnen i sin 
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hållbarhetsredovisning. I genomsnitt har statliga företag 104 fler ord rörande 

ekonomi i sin hållbarhetsredovisning än icke-statliga företag.  

 

Vi har även genomfört samma test på socialt och miljörelaterade ämnen men där 

uppvisades ingen signifikant skillnad mellan statliga och icke-statliga bolag.  

 

Vidare testas om större och mindre företag skiljer sig signifikant från varandra när 

det gäller medelvärde på hur mycket de skriver om socialt, miljömässiga och 

ekonomiska ämnen i hållbarhetsredovisningen.  

 

Sociala ämnen: 

 Storlek N Medelvärde Std 

Avvikelse 

Std fel 

Fsummasocial 0 124 43,4677 62,54071 5,61632 

 1 123 78,5203 86,66322 7,81416 

 

  Signifikans Sig. 2 tailed Skillnad i 

medelvärde 

Fsummasocial Lika varians 

antas 

,000   

 Lika varians 

antas inte 

 ,000 35,05258 

Tabell 12 T-test över skillnader mellan större och mindre företags rapportering om sociala ämnen. 

 

Ur tabellen går det utläsa att det finns en signifikant skillnad på en procentsnivån 

mellan hur mycket stora och små företag skriver om gällande sociala ämnen. Större 

företag skriver i genomsnitt 35 fler ord om sociala ämnen i sina 

hållbarhetsredovisningar än mindre företag. 
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Miljö ämnen: 

 Storlek N Medelvärde Std 

Avvikelse 

Std fel 

Fsummamiljö 0 124 59,2500 87,08688 7,82063 

 1 123 89,8049 97,13787 8,75863 

 

  Signifikans Sig. 2 tailed Skillnad i 

medelvärde 

Fsummamiljö Lika varians 

antas 

,029   

 Lika varians 

antas inte 

 ,010 30,5548 

Tabell 13 T-test över skillnader mellan större och mindre företags rapportering om miljörelaterade 

ämnen. 

 

Gällande miljörelaterade ämnen skiljer det sig signifikant mellan vad stora och 

mindre företag i genomsnitt skriver om miljö i sina hållbarhetsredovisningar. Stora 

företag skriver signifikant mer och skriver i genomsnitt 30 fler ord i sina 

hållbarhetsredovisningar angående ämnen relaterade till miljö.   

 

Ekonomiska ämnen: 
 

 Storlek N Medelvärde Std 

Avvikelse 

Std fel 

Fsummaekonomi 0 124 48,8629 31,74526 2,85081 

 1 123 90,2439 59,50869 5,36572 

 

  Signifikans Sig. 2 tailed Skillnad i 

medelvärde 

Fsummasocial Lika varians 

antas 

,000   

 Lika varians 

antas inte 

 ,000 -41,38100 

Tabell 14 T-test över skillnader mellan större och mindre företags rapportering om ekonomiska 

ämnen. 
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Även i t-testerna på ekonomiska ämnen uppvisas en signifikant skillnad mellan 

stora och mindre företag. Det ekonomiska ämnet skiljer sig mest då de stora 

företagen skriver i genomsnitt 40 ord mer än mindre företag. 

 

7.4 Multivariat analys 

H1: Det finns ett positivt samband mellan medias rapportering om sociala frågor 

och företagens innehåll och omfattning av socialt relaterade ämnen i 

hållbarhetsredovisningen. 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,018 -72,642  30,482 

M1summasocial ,001 ,002 ,978 ,001 

LagFsummasocial ,000 ,326 ,863 ,059 

Statligt ,561 14,142 ,834 24,308 

Branschsocial ,068 -21,317 ,622 11,618 

Branschmiljö ,820 2,583 ,622 11,326 

Branschekonomi ,186 -18,020 ,497 13,576 

Log storlek ,003 19,303 ,803 6,332 

Tabell 15 Test av omfattning med Fsummasocial som beroende variabel.  

R Kvadrat:  ,292 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,951  

N:  229  

 

Av tabellen går det utläsa att det finns ett signifikant samband mellan vad media 

rapporterar om sociala frågor och hur mycket företagen skriver om sociala frågor i 

sina hållbarhetsredovisningar. Sambandet är positivt och B-värdet visar oss att en 

till artikel i media som berör sociala ämnen ger i genomsnitt 0,002 mer sociala ord 

i hållbarhetsredovisningarna vilket är en relativt hög siffra. Förklaringsgraden på 

modellen är 29,2 procent vilket innebär att företagens omfattning av sociala ämnen 
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i sin hållbarhetsredovisning till 29, 2 procent kan förklaras med hjälp av de 

oberoende variablerna M1summasocial, LagFsummasocial, branschsocial samt log 

storlek som alla är signifikanta. Kontrollvariabeln log storlek har en positiv 

påverkan vilket är i enlighet med tidigare forskning (Ljungdahl 1999, Meek 

m.fl.1995, Brammer och Pavelin 2004).  

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,035 ,148  ,070 

M1procentsocial ,182 -,111 ,985 ,083 

LagFprocentsocial ,000 ,499 ,816 ,058 

Statligt ,349 -,037 ,847 ,039 

Branschsocial ,161 -,027 ,613 ,019 

Branschmiljö ,201 -,024 ,601 ,019 

Branschekonomi ,124 -,035 ,480 ,023 

Log storlek ,149 ,015 ,824 ,010 

Tabell 16 Test av innehåll med procentsocialföretag som beroende variabel 

R Kvardrat:  ,368 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 2,283 

N:  229 

 

Av tabellen kan vi utläsa att innehållet i hållbarhetsredovisningarnas samband med 

medias rapportering inte är signifikant.  
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H2: Det finns ett positivt samband mellan medias rapportering om miljöfrågor 

och företagens innehåll och omfattning av miljö relaterade ämnen i 

hållbarhetsredovisningen. 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,052 -63,705  32,654 

M1summamiljö ,034 ,003 ,948 ,001 

LagFsummamiljö ,000 ,476 ,818 ,056 

Statligt ,387 -22,934 ,856 26,477 

Branschsocial ,030 -28,354 ,608 12,961 

Branschmiljö ,007 35,151 ,581 12,920 

Branschekonomi ,379 -13,066 ,507 14,831 

Log storlek ,005 19,648 ,805 6,975 

Tabell 17 Test av omfattning med Fsummamiljö som beroende variabel 

R Kvadrat:  ,437 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,797 

N:  229 

 

Det framgår att det finns ett signifikant samband på fem procentsnivån mellan 

medias rapportering om miljöämnen och företagens rapportering om miljöfrågor i 

sin hållbarhetsredovisning vad gäller omfattning. Sambandet är positivt och 

innebär att en till artikel om miljö ger i genomsnitt 0,003 mer ord om miljö i 

hållbarhetsredovisningarna. Modellens förklaringsgrad är hög och 43,7 procent av 

variationen i företagens hållbarhetsredovisning vad gäller miljö kan förklaras med 

hjälp av de oberoende variablerna. Kontrollvariablerna statligt och branschekonomi 

är inte signifikanta och kan därför inte sägas förklara variationen. Däremot 

kontrollvariablerna storlek och branschmiljö är signifikanta och har en positiv 

effekt på omfattningen av redovisningen vilket stöds av andra forskningar (Deegan 
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& Gordon 1996, Hackston & Milne 1996, Ljungdahl 1999, Meek m.fl.1995, 

Brammer och Pavelin 2004).  

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,530 ,040  ,064 

M1procentmiljö ,707 -,057 ,970 ,151 

LagFprocentmiljö ,000 ,592 ,799 ,050 

Statligt ,297 -,049 ,851 ,047 

Branschsocial ,173 -,032 ,590 ,023 

Branschmiljö ,002 ,073 ,573 ,023 

Branschekonomi ,068 -,048 ,507 ,026 

Log storlek ,094 ,021 ,831 ,012 

Tabell 18 test av innehåll med procentmiljöföretag som beroende variabel 

R Kvadrat:  ,557 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 2,088 

N:  229 

 

Av tabellen kan vi utläsa att innehållet i hållbarhetsredovisningarnas samband med 

medias rapportering inte är signifikant. Precis som vad gäller sociala ämnen har 

inte heller innehållet av miljö ämnen något signifikant samband med medias 

rapportering. Kontroll variabeln som är signifikant är bransch miljö vilket indikerar 

att den till stor del förklarar förändringen i hållbarhetsredovisningen.  
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H3: Det finns ett positivt samband mellan medias rapportering av ekonomiska 

frågor och företagens innehåll och omfattning av långsiktiga ekonomiska 

prestationer i hållbarhetsredovisningen. 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,007 -41,979  15,450 

M1summaekonomi ,000 ,002 ,983 ,000 

Lag_LogFsummaekonomi ,000 ,477 ,667 ,052 

Statligt ,000 51,373 ,754 13,363 

Branschsocial ,311 6,310 ,594 6,214 

Branschmiljö ,324 5,858 ,620 5,925 

Branschekonomi ,036 14,881 ,504 7,047 

Log storlek ,004 9,771 ,771 3,378 

Tabell 19 test av omfattning med Fsummaekonomi som beroende variabel 

R Kvadrat:  ,485 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,992 

 

Precis som för tidigare ämnen, socialt och miljö, är den oberoende variabeln vad 

media skriver om ekonomi starkt signifikant och det finns därmed ett samband 

mellan denna variabel och företagens omfattning av ekonomisk information i 

hållbarhetsredovisningen. Sambandet innebär att när media skriver en mer artikel 

om ekonomi så skriver företagen i genomsnitt 0,002 mer ekonomiska ord i sin 

hållbarhetsredovisning. Förklaringsgraden av modellen är hög och 58,6 procent av 

variationen i hållbarhetsredovisningarna kan därmed förklaras med de signifikanta 

oberoende variablerna. Kontrollvariablerna storlek och branschekonomi är 

signifikanta och har en positiv effekt på företagens hållbarhetsredovisning. Att 

storlek har en positiv effekt är i enlighet med tidigare studier på området 

(Ljungdahl 1999, Meek m.fl.1995, Brammer och Pavelin 2004).  
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 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,000 ,358  ,083 

M1procentekonomi ,301 -,131 ,996 ,126 

LagFprocentekonomi ,000 ,585 ,790 ,050 

Statligt ,124 ,094 ,858 ,061 

Branschsocial ,072 ,055 ,580 ,030 

Branschmiljö ,058 -,055 ,612 ,029 

Branschekonomi ,029 ,075 ,498 ,034 

Log storlek ,028 -,035 ,830 ,016 

Tabell 20 test av innehåll med procentekonomiföretag som beroende variabel 

R Kvadrat:  ,548 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 2,110 

N:  229 

 

Även här visar sig innehållet för vad som skrivs i media om ekonomiska frågor inte 

ha något signifikant samband med vad företagen skriver om ekonomi i sina 

hållbarhetsredovisningar.  
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H4: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering tre månader 

innan publicering av hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsredovisningens 

omfattning och innehåll än under hela året. 

 

 Omfattning  

helår 

Omfattning 

3mån 

Innehåll 

helår 

Innehåll 

3mån 

 B B B B 

Social ,002** ,004* -,111 -,052 

Miljö ,003* ,003 -,057 -,140 

Ekonomi ,002** ,003** -,131 -,042 

Tabell 21 Jämförande B- värden mellan helår och 3 månader.  

**Signifikansnivå: 1 procentsnivån 

*Signifikansnivå: 5 procentsnivån 

 

Fullständiga uppgifter från alla regressions analyser finns i appendix sex. En 

ostandardiserad koefficient det vill säga B-värdet visar hur stor ökning ”ett steg 

uppåt” på den oberoende variabeln ger för den beroende variabeln och vi jämför 

därför dessa värden. Gällande omfattningen framgår det av tabellen att sociala och 

ekonomiska ämnen är de som har ett starkt signifikant samband. I fråga om socialt 

relaterade ämnen finns det starkaste sambandet vid mätning på tre månader dock 

uppvisar helår den mest säkra signifikansnivån vilket gör att helår ändå kan sägas 

ha det starkaste sambandet. Även omfattningen av miljöfrågor har ett signifikant 

samband och har det starkaste sambandet vid mätning på helår. Däremot med 

avseende på ekonomi återfinns det starkaste sambandet vid mätning på de tre sista 

månaderna. Därav kan konstateras att det inte finns ett starkare samband mellan 

företagens omfattning av hållbarhetsredovisning och det som rapporteras i media 

tre månader innan publicering med avseende på sociala och miljö ämnen. Vidare 

kan det konstateras att det finns ett starkare samband mellan företagens omfattning 

av hållbarhetsredovisning och det som rapporteras i media tre månader innan 

publicering gällande ekonomiskt relaterade ämnen. 



 

 

 

   
 104 

 

Innehållet uppvisar inget signifikant samband på varken helår eller de tre sista 

månaderna innan publicering och därmed kan vi inte uttala oss om styrkan.  

 

H5: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering om sociala 

frågor och innehållet och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i företag som 

anses ha större socialt ansvar än övriga företag.  

 

 Omfattning 

branschsocial 

Omfattning 

övriga 

Innehåll 

branschsocial 

Innehåll 

övriga 

 B B B B 

Social ,002** ,002 -,141 -,062 

Tabell 22 Jämförande B-värden mellan företag som anses har ett större socialt ansvar och övriga 

branscher 

**Signifikansnivå: 1 procentsnivån 

*Signifikansnivå: 5 procentsnivån 

 

Det finns ett signifikant samband mellan omfattningen i sociala branschers 

hållbarhetsredovisning och medias rapportering om sociala frågor. Övriga 

branscher har inte ett signifikant samband därmed finns det starkaste sambandet 

mellan medias rapportering om sociala frågor och omfattningen i 

hållbarhetsredovisningen i företag som anses ha större socialt ansvar. Innehållet i 

hållbarhetsredovisningarna har inte ett signifikant samband med vad som 

rapporteras om sociala ämnen i tidningarna. Eftersom det inte finns något samband 

går det inte heller uttala sig om vilken bransch som har det starkaste sambandet.  
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H6: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering om miljöfrågor 

och innehållet och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i företag som anses 

ha större miljöpåverkan än övriga företag. 

 

 Omfattning 

branschmiljö 

Omfattning 

övriga 

Innehåll 

branschmiljö 

Innehåll 

övriga 

 B B B B 

Miljö ,005* ,001 -,248 ,078 

Tabell 23 Jämförande B-värden mellan företag som anses har ett större miljömässigt ansvar och 

övriga branscher. 

**Signifikansnivå: 1 procentsnivån 

*Signifikansnivå: 5 procentsnivån 

 

Ur tabell 23 går det utläsa att det finns ett signifikant samband mellan omfattningen 

av miljöinformation i hållbarhetsredovisningar i företag som verkar i branscher 

som anses ha större miljöpåverkan och medias rapportering om miljöfrågor. 

Återstående uppvisar ingen signifikans i den linjära regressionen och det innebär 

att vi inte kan dra slutsatser om dessa. Vid jämförelse av miljöbranscher och övriga 

branscher går det utläsa att det starkaste sambandet därav finns i miljöbranscher när 

det gäller omfattningen av miljöinformation i hållbarhetsredovisningar då det 

endast är dem som uppvisar ett signifikant samband.  
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H7: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering om ekonomiska 

frågor och innehållet och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i företag som 

anses ha större ekonomiskt ansvar än övriga företag.  

 

 Omfattning 

branschekonomi 

Omfattning 

övriga 

Innehåll 

branschekonomi 

Innehåll 

övriga 

 B B B B 

Ekonomi ,002** ,002** -,049 -,197 

Tabell 24 Jämförande B-värden mellan företag som anses har ett större ekonomiskt ansvar och 

övriga branscher. 

**Signifikansnivå: 1 procentsnivån 

*Signifikansnivå: 5 procentsnivån 

 

Tabellen uppvisar ett starkt signifikant samband mellan medias rapportering om 

ekonomiska frågor och omfattningen av hållbarhetsredovisningen i både finansiella 

branscher och övriga branscher.  Då sambandet är lika starkt i både de branscher 

som anses ha ett mer ekonomiskt ansvar och i övriga branscher kan sambandets 

starkaste korrelation inte avgöras. Sambanden gällande innehåll är ej signifikanta 

och sambandets styrka går därför inte att fastställa.  
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H8: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering och innehållet 

och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i icke statliga bolag än i statliga 

bolag. 

 

 

 Omfattning 

statliga 

Omfattning 

icke statliga 

Innehåll statliga Innehåll 

icke 

statliga 

 B B B B 

Social ,002 ,002** ,897 -,107 

Miljö ,009 ,002** ,829 -,065 

Ekonomi -,006 ,002** ,924 -,130 

Tabell 25 Jämförande B-värden mellan statliga och icke-statliga företag  

**Signifikansnivå: 1 procentsnivån 

*Signifikansnivå: 5 procentsnivån 

 

Av tabellen finner vi att det finns ett starkt signifikant samband gällande 

omfattningen av de olika ämnena som skrivs i media och omfattningen av 

hållbarhetsredovisningarna i icke-statliga företag. Då omfattningen av 

hållbarhetsämnena i statliga bolag inte uppvisar ett signifikant samband finns det 

starkaste sambandet på alla de tre ämnena, socialt, miljö och ekonomi hos icke-

statliga bolag. Rörande innehållet i hållbarhetsredovisningarna går det inte att 

fastställa några skillnader mellan statliga och icke-statliga företag eftersom ingen 

grupp uppvisar något samband. 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 108 

H9: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering och innehållet 

och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i större företag än i mindre företag. 

 

 Omfattning stora Omfattning 

små 

Innehåll stora Innehåll 

små 

 B B B Beta 

Social ,004** ,001 -,151 -,079 

Miljö ,004+ ,002 ,104 ,309* 

Ekonomi ,002** ,001** -,062 -,226 

Tabell 26 Jämförande B-värden mellan större och mindre företag. 

**Signifikansnivå: 1 procentsnivån 

*Signifikansnivå: 5 procentsnivån 

+Signifikansnivå: 10 procentsnivån 

 

Ur våra regressionsanalyser går det utläsa att det finns ett signifikant positivt 

samband mellan medias rapportering och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i 

större företag och dessa har även det starkaste sambandet.  Både när det gäller 

rapportering om sociala och ekonomiska ämnen uppvisas ett starkt signifikant 

samband på en procentsnivån. Sambandet mellan medias rapportering om miljö 

ämnen och företagens rapportering om miljö ämnen i större företag visar ett 

svagare samband och är signifikant på 10 procentsnivån vilket gör att vi tolkar 

detta resultat med försiktighet och förhåller oss tveksamma till sambandets 

slumpmässighet. Vad gäller sambandet mellan medias rapportering och innehållet i 

hållbarhetsredovisningarna finns ett signifikant samband. Sambandet finns bland 

mindre företag och innebär att när media rapporterar om miljörelaterade ämnen 

påverkas innehållet i de mindre företagens hållbarhetsredovisningar. Sambandet är 

signifikant på fem procentsnivån och är starkare än bland större företag som inte 

uppvisar något samband alls. Övriga på innehållet visar inget samband och det går 

således inte säga något om styrkan.   
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8. Analys av resultaten 

I analyskapitlet redovisas analysen av resultaten där vi tar hjälp av den teori och 

empiri vi har redogjort för tidigare för att resonera kring våra hypoteser. Efter 

resonemang kring hypoteserna förkastas, bekräftas eller kvarstår hypoteserna som 

obesvarade. Resultatets utfall jämförs också med relaterade studier och teoretiska 

förklaringar ges.  

 

8.1 Hypotesprövning 

I analysavsnittet redovisas resultaten från våra hypotesprövningar. Utifrån de 

statistiska testerna och fallstudien analyseras resultaten. Med hjälp av jämförelser 

med tidigare studier och teoretiska resonemang analyseras resultatens utfall och 

hypoteserna kan besvaras.  

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan medias rapportering om sociala frågor 

och företagens innehåll och omfattning av socialt relaterade ämnen i 

hållbarhetsredovisningen. 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan medias rapportering om miljöfrågor 

och företagens innehåll och omfattning av miljö relaterade ämnen 

 i hållbarhetsredovisningen. 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan medias rapportering av ekonomiska 

frågor och företagens innehåll och omfattning av långsiktiga ekonomiska 

prestationer i hållbarhetsredovisningen. 

 

Utifrån testernas resultat finns det tydliga indikationer på att det finns ett positivt 

samband mellan omfattningen i företagens rapportering kring hållbarhetsämnen i 

hållbarhetsredovisning och medias rapportering kring hållbarhetsämnen. Både den 

bivariata analysen med Pearson r och den multipla linjära regressionen visar på ett 
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signifikant samband gällande omfattningen av hållbarhetsredovisningen och 

medias rapportering. Detta innebär att företagens hållbarhetsredovisning troligen 

påverkas av vad som skrivs i media. I de multipla linjära regressionerna var 

sambanden mellan medias rapportering och företagens hållbarhetsredovisning 

genomgående signifikanta men varierade i signifikansnivå. Ur den linjära 

regressionsanalysen går det att utläsa att det fanns en positiv korrelation mellan hur 

mycket som skrivs i hållbarhetsredovisningarna kring sociala, miljö och 

ekonomiska frågor och medias rapportering om dessa frågor. Det går därmed säga 

att medias rapportering om dessa ämnen kan förklara variationen i företagens 

hållbarhetsredovisning. Vårt resultat i de mutipla linjära regressionerna kan också 

tolkas utifrån B–värdena vilka ger oss information om riktningskoefficienten. B-

värdet för sociala och ekonomiska ämnen är positiv och uppgår till 0,002 vilket 

betyder att när media skriver en mer artikel om sociala eller ekonomiska ämnen 

rapporterar företagen i genomsnitt 0,002 mer ord i sin hållbarhetsredovisning. 

Även B-värdet för miljöämnen är positiv och visar ett värde på 0,003 vilket är 

något högre än för de sociala och ekonomiska ämnena.  

 

Att det finns en större känslighet för medias rapportering kring miljöämnen kan ha 

sin grund i att knappt hälften av företagen i vårt urval tillhör branscher som kan ses 

som miljöstörande såsom industri och råvaror vilket gör att dessa kan ha ökat 

känsligheten. Som utvecklingskurvan av företagens hållbarhetsredovisning i 

diagram två visade och som Dahlqvist (2012) och Strömberg (2012) påtalade har 

miljö varit i fokus för företagens hållbarhetsredovisning under en lång tid vilket gör 

att frågan under hela tidsperioden ständigt har varit aktuell för både media och 

företagen. Eftersom det sociala ämnet har haft en senare utvecklingskurva kan det 

ha påverkat resultatet om hur känsliga företagen är för dessa ämnen i media. Det är 

även rimligt att anta att företagen men även allmänheten betraktar miljö som mer 

legitimitetsvinnande ämnen. Något som styrker detta antagandet är att det genom 

fallstudien framkom att Handelsbanken får mycket frågor som är miljörelaterade, 

trots att deras sociala risker är större än miljöriskerna. Orsaker till legitimiteten 
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skulle kunna vara att miljö länge varit i fokus och fått en acceptans och självklar 

plats i företagens redovisning. Att allmänheten betraktar miljö som mer legitimt 

kan tänkas påverka deras krav på företagen rörande miljöfrågor. Enligt 

legitimitetsteorin finns ett socialt kontrakt mellan företaget och samhället (Deegan 

& Unerman 2011) och eftersom samhällets förväntningar och krav på företagen 

ständigt förändras måste företagen anpassa sig för att fortsätta vara legitima. 

Medias rapportering kan då ses som ett mått på vad samhället har för förväntningar 

på företagen och eftersom ett samband finns mellan medias rapportering och 

företagens omfattning av hållbarhetsredovisningar ger det tydliga indikationer på 

att vårt resultat ligger i linje med legitimitetsteorin.  

 

Ytterligare en teoretisk förklaring som kan ge stöd till vårt resultat kan återfinnas i 

Agenda Setting Theory samt intressentteorin. I enlighet med Agenda Setting 

Theory där grundidén bygger på att det finns ett samband mellan vilka ämnen som 

betonas av media och vilka ämnen som allmänheten finner viktiga kan hjälpa oss 

att förstå sambandet. Även intressentteorin kan hjälpa till att förklara sambandet då 

det enligt denna går att betrakta hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att 

möta och hantera de krav som kommer från intressenterna. Till följd av medias 

påverkan på allmänheten kan det därmed tänkas att intressenterna i sin tur ställer 

krav på företagen utifrån det som betonas i media. 

 

Även fallstudien kan hjälpa oss att förstå sambandet mellan media och företagens 

redovisning. Genom fallstudien kan det inte uteslutas att företagen tar intryck av 

media men resultatet visar att de tar intryck av vilka frågor intressenterna finner 

viktiga. Agenda Setting Theory utgår ju från att det inte är medvetet att man tar 

intryck av vad som skrivs därför finns möjligheten att media ändå har en påverkan. 

Media lyfts inte fram av företagen som en intressent men de kan ändå hävdas att 

media indirekt påverkar företagen genom dess intressenter vilket kan vara en del i 

förklaringen av sambandet.  
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Förutom medias påverkan på omfattningen i hållbarhetsredovisningarna testades 

även om innehållet i hållbarhetsredovisningarna påverkades. Men till skillnad från 

omfattningen fann vi inget signifikant samband gällande medias rapportering kring 

hållbarhets ämnen och innehållet i företagens hållbarhetsredovisningar i våra 

multivariata tester. Även de bivariata testerna som genomfördes indikerar att det 

inte finns något samband. Orsaken till varför det inte finns något samband gällande 

innehållet skulle kunna vara att innehållet är mer branschspecifikt och företagen 

skriver mer utifrån sina egna förutsättningar vilket gör att vi med våra sökord inte 

har fångat upp dessa. Det är även möjligt att vi i undersökningen inte har fångat 

upp innehållet på ett korrekt sätt med våra utvalda sökord.  

 

Sammantaget visar våra tester att det finns ett samband mellan omfattningen av 

medias rapportering och företagens omfattning av hållbarhetsredovisningarna på de 

tre ämnena miljö, socialt och ekonomiskt. Däremot visade inte innehållet något 

samband. Hypoteserna 1,2, och 3 kan därmed med hjälp av regressionerna och 

analysen bekräftas gällande omfattningen medan innehållet inte indikerar något 

samband och därmed förkastas hypotesen med avseende på innehåll. Således 

bekräftas hypoteserna inte som helhet utan endast delvis.  

 

H4: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering tre månader 

innan publicering av hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsredovisningens 

omfattning och innehåll än under hela året. 

 

Företagens hållbarhetsredovisning testades mot medias rapportering tre månader 

innan publicering för att undersöka om det fanns ett starkare samband då än vid test 

på hela året. I den bivariata korrelationsmatrisen var sambandet mellan 

omfattningen av hållbarhetsredovisningen och rapporteringen i media positivt 

korrelerade med varandra och uppvisade ett signifikant samband på en 

procentsnivån vad gäller socialt och ekonomi men på fem procentsnivån vad gäller 
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miljö. Innehållet visade inte upp några signifikanta samband mellan 

företagenshållbarhetsredovisningar och medias rapportering.  

 

Regressionsanalysen där våra kontrollvariabler inkluderades som oberoende 

variabler visade att det vid test på omfattningen av redovisningen fanns ett positivt 

samband med 99 procents säkerhet och med 95 procent säkerhet på helår 

respektive tre månader vid test av sociala ämnen. På ekonomi visades också ett 

positivt samband med 99 procents säkerhet vi test på både helår och tre månader. 

Vid test av miljö visades endast ett signifikant samband vid test på helår. På både 

sociala och miljörelaterade ämnen fanns det starkaste sambandet på medias 

rapportering under hela året. Ekonomiska ämnen uppvisade däremot det starkaste 

sambandet med det som skrivs under de tre sista månaderna innan publicering. Vid 

regressionsanalysens test på sambandet mellan medias rapportering och innehållet 

av företagens hållbarhetsredovisning kunde som i den bivariata analysen inget 

signifikant samband uppvisas och det kunde därför inte heller fastslås vilken 

tidsperiod som hade det starkaste sambandet.  

 

Utifrån ett teoretiskt perspektiv skulle sambandet motsäga vad teorin om Agenda 

Setting Theory antyder. Dock har dagordningseffekten som härrör till Agenda 

Setting Theory visat sig vara långt ifrån direkta men ändå förhållandevis kortsiktiga 

(Mc Combs 2006). En månad är den tidsperiod som brukar visa det starkaste 

förhållandet mellan allmänhetens prioriteringar och mediernas rapportering (Mc 

Combs 2006). Även utifrån fallstudien framkom att det mest intensiva arbetet med 

hållbarhetsredovisningen sker under de tre sista månaderna men samtidigt påtalade 

alla respondenterna att de under hela året fångar upp frågor som de vill besvara i 

sin hållbarhetsredovisning vilket skulle kunna förklara sambandets styrka. 

 

Vidare är det möjligt att företagen påverkas starkare av att något uppmärksammas 

under en längre tidsperiod eftersom det då är tydligt att det är en viktig fråga som 

företagen måste ta hänsyn till. Om en fråga nämns flera gånger i median blir det 
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tydligt att det är en prioriterad fråga och då är det rimligt att företagen också tar 

hänsyn till detta för att tillmötesgå samhället. Det är även troligt att mätningen på 

de sista månaderna innan publicering låg för nära färdigställandet eftersom det 

redan då är mycket färdigplanerat i företagen om vad hållbarhetsredovisningen ska 

innehålla och därför finns det inte möjlighet att reagera på medias rapportering så 

snabbt.   

 

Eftersom innehållet inte har signifikanta värden på varken helår eller tre månader 

går det inte att utesluta att sambandet beror på slumpen och därför går det inte 

heller att uttala sig om hypotesen som helhet. Vad som kan konstateras är dock att 

sambandet vad gäller omfattning i hållbarhetsredovisningen är starkast korrelerat 

med det som rapporteras i media under hela året. Hypotesen kan därför delvis 

förkastas med avseende på omfattning eftersom sambandet hade motsatt riktning 

än vad som antagits.  

 

H5: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering om sociala 

frågor och innehållet och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i företag som 

anses ha större socialt ansvar än i övriga företag.  

 

H6: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering om miljöfrågor 

och innehållet och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i företag som anses 

ha större miljöpåverkan än i övriga företag. 

 

H7: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering om ekonomiska 

frågor och innehållet och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i företag som 

anses ha större ekonomiskt ansvar än i övriga företag.  

 

För att svara på hypoteserna fem till sju har linjära regressioner tagits fram. Med 

hjälp av de multipla linjära regressionerna fann vi signifikanta samband mellan 

medias rapportering och omfattningen av hållbarhetsredovisningen. Testerna 
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genomfördes på branschspecifik nivå indelade efter social, miljömässiga och 

finansiella branscher. Resultatet av testerna visar att det starkaste sambandet finns 

mellan sociala branschers hållbarhetsredovisning och medias rapportering om 

sociala frågor. Även miljömässiga branscher uppvisade ett starkare samband med 

rapportering om miljömässiga frågor än övriga branscher. Däremot vid 

rapportering om ekonomiska frågor kunde det inte avgöras vilket samband som var 

starkast då både ekonomiska branscher och övriga branscher uppvisade lika högt 

värde. Respondenterna i fallstudien framhöll att redovisningen ska reflektera vad 

som är väsentligt för just deras verksamhet vilket stödjer resultatet om att medias 

rapportering om till exempel socialt relaterade ämnen får störst genomslag i företag 

som kan anses vara socialt störande. En förklaring till testernas utfall på ekonomi 

kan vara att ekonomiska frågor inte är lika branschspecifika och berör alla 

branscher då ekonomi i företagen är grunden i allt företagande. 

 

Det kan även finnas ett större hot mot företagets legitimitet bland företag som 

verkar inom högprofilerade branscher och därmed skulle dessa vara mer mottagliga 

för medias rapportering för att tillmötesgå intressenternas krav som kan sägas 

speglas av medias rapportering. En annan anledning till att det är de sociala och 

miljömässiga branscherna som uppvisar ett samband kan vara att dessa är mer 

högprofilerade branscher än den finansiella branschen. Högprofilerade branscher 

har som nämnts visat sig ha större tryck på sig från intressenter och samhället än 

övriga branscher (Patten 1991, Hackston & Milne 1996, Deegan & Gordon 1996).   

Detta kan bero på att dessa branscher generellt sätt har större inverkan på sin 

omgivning och att det därmed ställs högre krav från samhället. Det är därför rimligt 

att anta att när samhället ställer högre krav på företagen blir också företagen mer 

lyhörda till vilka ämnen som anses viktiga i samhället. 

 

Studiens resultat om att det finns ett starkare samband mellan medias rapportering 

kring miljöfrågor och företagens hållbarhetsredovisning i företag som anses ha 

större miljöpåverkan ligger i linje med Meek m.fl. (1995) som kom fram till att det 
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finns ett samband mellan branschtillhörighet och utlämnandet av frivillig 

redovisning. Ytterligare ett stöd till att sambandet i våra hypoteser stämmer kan ges 

utifrån Reveres (2009) studie som påvisar ett positivt samband mellan företagens 

media exponering och företagets redovisning. Miljöstörande företag har generellt 

sett haft ögonen på sig från samhället under en lång tid (Strömberg 2012) och 

därmed kan det tänkas att dessa företag är mer exponerade för media. De branscher 

som utsätts för media exponeringen kan vara mer känsliga och tar därmed större 

hänsyn till vad som betonas i media om de ämnen som berör just deras branscher. 

Vid undersökning av sambandet mellan medias rapportering och innehållet i 

hållbarhetsredovisningarna kunde vi inte hitta några skillnader eftersom ingen av 

branscherna uppvisade något samband.  

 

Sammantaget visar våra tester att hypotes fem och sex med avseende på omfattning 

kan bekräftas. Eftersom det inte finns ett signifikant samband på innehållet på 

varken de sociala, miljömässiga branscherna eller övriga branscher tyder detta på 

att sambandet är slumpmässigt och det går därför inte uttala sig om styrkan 

gällande innehållet. Testerna för hypotes sju visade inga skillnader i styrka mellan 

olika branscher och hyposten kan därför varken förkastas eller bekräftas med 

avseende på omfattning. Innehållet visade precis som inom miljö- och sociala 

branscher inget samband och styrkan kan därför inte tolkas. Hypotes sju kan därför 

som helhet med avseende på omfattning och innehåll varken förkastas eller 

bekräftas.    

 

H8: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering och innehållet 

och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i icke statliga bolag än i statliga 

bolag. 

 

Genom T-testet framkom att det fanns en signifikant skillnad mellan medelvärdet 

på vad statliga och icke-statliga företag skriver om ekonomiska ämnen i sina 
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hållbarhetsredovisningar. Resultatet visade även att medelvärdet inte skiljer sig åt 

på miljömässiga och sociala ämnen mellan icke-statliga och statliga företag.  

 

Genom vårt multivariata test framkom att det fanns ett signifikant samband mellan 

medias rapportering och omfattningen i hållbarhetsredovisningarna på alla ämnena 

socialt, miljö och ekonomi i icke-statliga bolag. De starkaste sambanden återfanns 

också i icke-statliga bolag eftersom det inte fanns ett samband mellan medias 

rapportering och omfattningen av dessa ämnen i statliga bolag. Innehållet visade 

inget signifikant samband och därför kunde inte heller det starkaste sambandet 

utläsas.  

 

Vi vill dock betona att vårt urval av företag endast består av två statliga bolag vilka 

är Nordea och TeliaSonera och vi förhåller oss därför tveksamma till sambandet 

och tolkar resultatet med försiktighet. Vidare kan en förklaring till t-testets resultat 

kring att det finns en skillnad i medelvärdet mellan statliga och icke-statliga bolag 

gällande ekonomiska ämnen vara att ett av de två statliga bolagen tillhör den 

ekonomiska branschen. I de multivariata testerna framkom som nämnts att de 

starkaste sambanden mellan medias rapportering och hållbarhetsredovisningen 

finns i icke-statliga bolag. En förklaring till detta kan vara att icke-statliga bolag 

finner större behov av att tillmötesgå intressenters krav för fortsatt stöd från ägare 

och investerare. Att ägare och investerare är viktiga målgrupper för 

hållbarhetsredovisningen framkom även genom fallstudien. 

 

Ett annat resonemang som ligger i linje med legitimitetsteorin och som kan hjälpa 

till att förstå sambandet är att företag ständigt måste söka legitimitet från samhället 

för att kunna överleva på en konkurrensutsatt marknad (Deegan & Unerman 2011). 

Statliga bolags överlevnad hotas inte i lika stor utsträckning då statens ägande kan 

antas vara en högre säkerhet för legitimiteten. 
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Eftersom alla de tre hållbarhetsrelaterade ämnena uppvisade ett samband mellan 

medias rapportering och omfattningen av hållbarhetsredovisningen i icke-stiliga 

bolag kan vi bekräfta hypotes sju med avseende på omfattning. Med avseende på 

innehåll går det varken att bekräfta eller förkasta hypotesen och den kvarstår därför 

obesvarad.  

 

H9: Det finns ett starkare samband mellan medias rapportering och innehållet 

och omfattningen i hållbarhetsredovisningen i större bolag än i mindre bolag. 

 

De bivariata testerna visade att stora företag skriver mer om alla de tre 

hållbarhetsämnena än mindre företag. Detta resultat ligger i linje med vad tidigare 

forskare kommit fram till det vill säga att stora företag redovisar mer frivillig 

information. (Meek m.fl. 1995, Cooke 1989, Brammer & Pavelin 2004, Patten 

1991, Ljungdahl 1999) Resultatet från de multivariata testerna på hypotes nio visar 

att större företag har ett starkare samband mellan medias rapportering och 

omfattningen av hållbarhetsredovisningen än mindre företag. Sambandet som 

gäller sociala och ekonomiska ämnen är starkare än det som gäller för 

miljörelaterade ämnen. Dessutom är sambandets signifikans högre för de sociala 

och ekonomiska ämnena än för miljö relaterade ämnen.  

 

En tolkning av resultatens utfall som ligger i linje med tidigare forskningars 

resonemang kan vara att större företag har fler intressenter som kan påverka dem 

än mindre företag och därav finns det också en större efterfrågan på information 

från dessa större företag (Tagesson m.fl. 2009). Intressenternas åsikter och krav är 

en del av de samhälleliga förväntningarna och i enlighet med Agenda Setting 

Theory har media även en påverkan på samhället och därmed företagets 

intressenter. 

 

Enligt Stanny & Eli (2008) granskas större företag mer än mindre företag. Det kan 

också hävdas att storleken på ett företag har betydelse för hur synligt det är för 
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allmänheten samt hur stort nyhetsvärde de har för media. (Watts & Zimmerman 

1986) I enlighet med dessa resonemang går det finna stöd till att större företag är 

mer lyhörda till medias rapportering.  

 

Vid mätning på innehållet kunde ett signifikant samband utläsas vad gäller små 

företags redovisning och medias rapportering kring miljörelaterade ämnen. 

Innehållet gällande sociala och ekonomiska ämnen uppvisade inget signifikant 

samband med medias rapportering om dessa ämnen. Som helhet kan hypotesen 

med avseende på omfattning bekräftas men varken bekräftas eller förkastas 

gällande innehållet. 

 

Proposition: Det finns ett samband mellan medias rapportering och 

hållbarhetsredovisningens omfattning och innehåll. 

För att svara på studiens proposition tas ett helhetsgrepp på resultaten från våra 

hypoteser. Utifrån resultatet från våra hypotesprövningar kan vi uttala oss om hur 

väl vår proposition stämmer eller inte. Hypotesprövningarna indikerar tydligt att 

det finns ett samband mellan hur mycket media skriver om de olika 

hållbarhetsämnena och företagens omfattning på sina hållbarhetsredovisningar. 

Innehållet i hållbarhetsredovisningarna däremot har i denna studie inte visat sig ha 

något samband med medias rapportering. 

Med hjälp av teorier såsom legitimitetsteorin, Agenda Setting Theory, 

intressentteorin och institutionell teori kan vi förstå propositionens resultat. Enligt 

ett legitimitetsperspektiv kan hållbarhetsredovisningen ses som ett verktyg för att 

legitimera sin verksamhet (Ljungdahl 1999) och företaget kan sägas ha ett socialt 

kontrakt med samhället. Genom hållbarhetsredovisningen kan företagen 

upprätthålla sitt kontrakt med samhället. Om samhället inte upplever att de får den 

informationen som de efterfrågar kan ett legitimitetsgap uppstå. Därför är det 

viktigt för företagen att ständigt vara medvetna om vilka förväntningar som 

fluktuerar i samhället där media kan ses som en viktig del.  
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Enligt Ljungdahl (1999) kan media dock ses som en sekundär intressent till 

företagen och har därmed en begränsad påverkan på företaget. Enligt 

intressentteorin kan det sägas att primära intressenter prioriteras högre av företagen 

och att det finns ett starkare ömsesidigt beroende mellan dessa vilket motsäger 

medias direkta betydelse för företagen. Utvecklingen av hållbarhetsredovisningen 

har dock drivits på av opinionsbildare och vårt resultat indikerar att media, som 

klassas som en sekundär intressent, ändå påverkar företagens 

hållbarhetsredovisning.  

Utvecklingen av hållbarhetsredovisningen kan också ses som en del i förståelsen 

för sambandet mellan media och hållbarhetsredovisning. Både fallstudierna och 

diagrammen över utvecklingen i media och hållbarhetsredovisningarna indikerar 

att hållbarhetsfrågor har fått allt större betydelse och fokus i samhället. 

Diagrammen för både medias rapportering och företagens rapportering visar att det 

skett en ökning under det senaste decenniet av samtliga kategorier. Det kan alltså 

hävdas att dessa frågor fått mer plats i media och det skrivs mer artiklar om sociala, 

miljömässiga och ekonomiska frågor men även att företagen har skrivit mer om 

dessa frågor. Ökningen av hållbarhetsrelaterade begrepp i media ligger även i linje 

med vad Bakermeyer m.fl. (2009) identifierat i sin studie. 

Vidare kan vi finna en förståelse för sambandet genom den institutionella teorin där 

det hävdas att företag tenderar att likna varandra. Genom att ett eller flera företag 

påverkas av media kan det enligt den institutionella teorin hävdas att det blir ringar 

på vattnet och fler företag skriver mer eller mindre om uppmärksammade ämnen. 

Detta innebär att inte alla företag behöver ta intryck av media för att det ska finnas 

ett samband. Ytterligare en teoretisk förklaring till resultatet kan vara begreppet 

frikoppling. Enligt Meyer & Rowan (1977) finns en risk att när företagen ska 

bemöta institutionella tryck från olika håll hanterar företagen detta genom att 

frikoppla redovisningen från den faktiska verksamheten. Utifrån vår studie går det 

dock inte uttala sig om så är fallet men eftersom medierna har gjort intryck på 

redovisningen finns risken för detta.  
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Trots att vår studie uppvisar ett samband mellan medias rapportering och 

företagens omfattning av hållbarhetsredovisning är det svårt att utesluta att andra 

faktorer kan ha påverkat detta samband. Eftersom hållbarhet i allmänhet fått ett 

ökat intresse från både företagens och samhällets sida är det svårt att fastslå att de 

inte oberoende av varandra har rapporterat om frågorna.  

Vår teori bygger på att företagen hållbarhetsredovisar för att företagen vill 

legitimera sin verksamhet eller och följer efter andra företags agerande. Det är dock 

möjligt att tänka sig att företagen vill upprätta en hållbarhetsredovisning för att de 

själva anser det vara viktigt för att det till exempel kan driva andra processer i 

företaget. Gabrielii (2012) påtalade att en del i Peabs syfte med 

hållbarhetsredovisningen var att få en större tydlighet internt vilket indikerar att de 

gjort hållbarhetsredovisningen i ett annat syfte än att bemöta externa krav.  

 

Vi har mätt innehållet och omfattningen av hållbarhetsredovisning och medias 

rapportering med varsin specifik variabel. Resultaten på samtliga tester uppvisade 

inget samband mellan medias rapportering och innehållet i företagens 

hållbarhetsredovisning. En tänkbar orsak till detta kan vara som nämnts innan att 

våra sökord inte ringar in det specifika ordet i företagens hållbarhetsredovisning 

och att sökorden uppvisar en brist i validitet. Förutom bristen i sökorden finns 

ytterligare förklaringar som har sin grund i att vår innehållsvariabel lider av mätfel. 

Detta kan bero på att summan av orden har satts i relation till hållbarhetsord och 

inte i förhållande till medias eller företagens rapportering överlag. Risken är därför 

att vi inte på ett korrekt sätt har fångat fokusaspekten som var syftet. En annan 

aspekt är att distinktionen mellan omfattning och innehåll inte är tydlig vilket gör 

att dessa två variabler överlappar varandra. Det går därför inte att avfärda att 

sambandet finns rakt av utan borde undersökas vidare med hjälp av en annan 

variabel. 
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Nedan följer en figur över vår hypotesprövning. 

 

Figur 3 sammanfattning av resultatet över hypotesprövningarna 
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9. Slutsats 
I det sista kapitlet besvaras studiens problemformulering utifrån de resultat som 

visat sig i analysen. Vi presenterar även studiens praktiska och teoretiska bidrag 

samt ger förslag på fortsatt forskning inom studiens ämne.  

 

9.1 Slutsats 

Studiens syfte har varit att förklara utvecklingen av hållbarhetsredovisningen över 

tid det senaste decenniet i börnoterade större bolag. Fokus har speciellt legat på om 

de samhälleliga förväntningarna utifrån medias rapportering kan påverka innehållet 

och omfattningen i företagens hållbarhetsredovisningar. Som grund för våra 

slutsatser ligger de ovanstående hypotesprövningarna och analysen.  

 

Sammantaget kan vi utifrån studiens resultat dra slutsatsen att medias rapportering 

kring hållbarhetsämnena har en påverkan på omfattningen av företagens 

hållbarhetsredovisningar och därigenom kan sägas vara en del i utvecklingen av 

redovisningen. Utifrån våra resultat av studien kan vi även konstatera att företagens 

rapportering via års- och hållbarhetsredovisningar har ökat över tiden på 

hållbarhetsområdena socialt, miljö och ekonomi. Även i media har en ökning skett 

gällande rapporteringen kring dessa ämnen. Det går också att konstatera att i början 

av tidsperioden var miljöfrågan mycket i fokus i företagens rapportering men över 

tiden som studien sträcker sig har redovisningen kring de olika delarna inom 

hållbarhet fått en jämnare fördelning. Utjämningen i företagens redovisning är i 

enlighet med Triple Bottom line som förespråkar att företagen ser till helheten av 

arbetet med den hållbara utvecklingen.  

 

Medias rapportering har utifrån studiens resultat haft en påverkan på hur mycket 

företagen skriver i sina redovisningar och bransch, ägarstruktur och storlek 

påverkar hur starkt sambandet är. När sociala, ekonomiska och miljö relaterade 

ämnen nämns i media får dessa ämnen också en större plats i företagens 

hållbarhetsredovisningar. Vidare kan det konstateras att företagens 
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hållbarhetsredovisning har ett starkare samband till hur mycket som skrivs om 

sociala och miljörelaterade ämnen i media under hela året än under de tre 

månaderna närmast publicering.  

 

Tre ytterligare faktorer framkom som påverkar hur starkt sambandet är mellan 

medias rapportering och företagens omfattning av ämnena socialt, ekonomi och 

miljö i hållbarhetsredovisningarna. En av dessa är bransch som i linje med andra 

forskningar (Hackston & Milne 1996, Deegan & Gordon 1996) visade sig ha 

påverkan på företagens hållbarhetsredovisning. Företag som enligt studiens 

klassificering verkar i mer socialt störande branscher har i jämförelse med övriga 

branscher det starkaste sambandet med medias rapportering kring sociala frågor 

och företagens rapportering om sociala ämnen. I likhet med sociala branscher har 

miljöstörande branscher vid jämförelse med övriga branscher det starkaste 

sambandet med medias rapportering kring miljöfrågor och företagens rapportering 

kring miljö. Det går alltså att konstatera utifrån resultatet att dessa branscher tar 

mest intryck av medias rapportering kring sociala och miljömässiga ämnen vilket 

avspeglar sig i deras hållbarhetsredovisningar. Rapportering kring ekonomiska 

ämnen i media har till skillnad från rapporteringen kring miljö och sociala frågor 

ett lika starkt samband med företagens rapportering om ekonomiska frågor både i 

branscher som anses ha ett större ekonomiskt ansvar och i övriga branscher.  

 

Statligt ägande är en annan faktor som påverkar styrkan i sambandet på medias 

inflytande på omfattningen av företagens hållbarhetsredovisning. Företag som inte 

har ett statligt ägande är mer känsliga för medias rapportering än statligt ägda 

företag. Detta samband gäller för alla ämnen relaterade till hållbarhet, socialt, miljö 

och ekonomi. Även storlek som precis som bransch visat sig ha en påverkan på 

hållbarhetsredovisningen, påverkar hur starkt sambandet är. Större företags 

hållbarhetsredovisning har ett starkare samband till medias rapportering gällande 

både sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor än mindre bolag. Alltså ju större 

ett företag är desto mer intryck tar de från medias rapportering. Gällande innehållet 



 

 

 

   
 125 

av hållbarhetredovisningarna finns det ett starkare samband i mindre bolag mellan 

medias rapportering om miljö relaterade ämnen och innehållet i företags 

hållbarhetsredovisning kring miljöfrågor än i större bolag.  

 

9.2 Praktiskt bidrag 

Vi har funnit olika samband mellan medias rapportering och företagens 

hållbarhetsredovisning som gjorde att vi kunde dra slutsatser om medias relativa 

roll i upprättandet av företagens hållbarhetsredovisningar. Vårt praktiska bidrag 

består i att vi har inkluderat media som en ny aktör i vår studie om 

hållbarhetsredovisning. Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att medias 

rapportering påverkar omfattningen av företagens redovisning av 

hållbarhetsämnena. Studien visar att större företags och icke-statliga företags 

redovisningar är de som influeras mest av medias rapportering. Vilken bransch 

företaget tillhör påverkar också hur redovisningen påverkas av rapporteringen 

kring, sociala, ekonomiska och miljömässiga ämnen. Rapportering kring ämnena 

miljö och sociala frågor har en större påverkan på företag som verkar i en bransch 

som av allmänheten kan anses vara mer störande i miljö- och socialt hänseende. 

Förutom dessa faktorer har medias rapportering kring hållbarhetsfrågorna under 

hela året ett starkare samband med redovingens omfattning än rapporteringen de tre 

sista månaderna innan hållbarhetsredovisningen publiceras.  

 

Vår undersökning ger även ett praktiskt bidrag i form av att den visar att allmänna 

trender genom medias rapportering påverkar utvecklingen av redovisningen. 

Studien ger vidare ett praktiskt bidrag i form av att intressenter till företagen kan få 

kunskap om medias relativa roll och använda sig av dessa när de granskar ett 

företag.  

 

9.3 Teoretiskt bidrag 

Med stöd i legitimitetsteorin, intressentteorin, institutionell teori och Agenda 

Setting Theory har vi kunnat påvisa att sambandet mellan medias rapportering och 
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företagens hållbarhetsredovisning finns. Till skillnad från tidigare forskning kring 

frivillig redovisning har media inkluderats som en faktor som kan påverka dess 

innehåll och omfattning. Vår studie antyder alltså att media är en viktig intressent 

att ta hänsyn till i fråga om frivillig redovisning. Således kan vår studie väcka en 

diskussion kring den nya aktören media och dess inverkan på omfattningen av 

hållbarhetsredovisningen. Det kan vara en del i diskussionen kring huruvida 

hållbarhetsredovisningarna är ett svar på yttre förväntningar eller upprättade efter 

företagets specifika förutsättningar.   

 

Vi har även använt oss av en tidsserie vilket utökar möjligheten att uttala sig om 

mediernas påverkan på mer långsiktiga trender och på så vis har teorin om att 

medierna påverkar redovisningen kunnat testas på ett bättre sätt. Tidsserien gav oss 

även en större helhetsbild av problemområdet.   

 

9.4 Fortsatt forskning 

Eftersom vi med vår studie har påvisat att företagen omedvetet eller medvetet tar 

intryck av vad media skriver finns goda skäl att undersöka detta vidare för att 

kunna förstå relationen fullt ut. Vårt urval i studien består av större börsnoterade 

bolag på Large Cap listan samt ett urval på tidningar som ett mått för medias 

rapportering. Det skulle vara intressant att undersöka om sambandet även finns via 

andra typer av media än som i tidningar likt denna studie. Eftersom denna studies 

resultat kan generaliseras till Large Cap listan vore det även intressant att 

undersöka hur sambandet ser ut vid undersökning på exempelvis Mid Cap listan. 

Att förändra urvalet skulle kunna ge en mer fullständig bild av hur både större och 

mindre bolags hållbarhetsredovisning påverkas av medias rapportering. Dock 

skulle en sådans studies resultat eventuellt begränsas eftersom det främst är större 

bolag som presenterar en utförlig hållbarhetsredovisning. En förändring i val av 

media skulle också kunna bidra till att öka förståelsen för vilken medial kanal som 

företagen är mest känsliga för.  
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Då det ur studien inte går fastställa om företagen medvetet eller omedvetet tar 

intryck av vad som skrivs i media är det en intressant fråga att undersöka vidare. 

Ett sätt att göra det på skulle kunna vara att dela upp medias rapportering i negativa 

och positiva artiklar och utifrån det undersöka hur korrelationen ser ut. Detta skulle 

tydliggöra om det är en medveten strategi från företagens sida eller om det helt 

enkelt omedvetet tar intryck.  

 

Ett ytterligare förslag på fortsatt forskning är att inkludera den externa 

granskningen av hållbarhetsredovisningar då det är en uppåtgående trend med att 

fler och fler företag låter sina redovisningar granskas externt. En intressant aspekt 

skulle vara att undersöka om sambandet mellan medias påverkan och företagens 

hållbarhetsredovisning skiljer sig åt mellan företag som valt att få sin redovisning 

externt granskad och de som inte valt detta.   

 

Företag som kan anses ha större socialt och miljömässigt ansvar har genom studien 

visat sig vara känsligare för medias rapportering om de ämnen som är relaterade till 

deras bransch än övriga branscher. För att få en bättre förståelse för hur påverkan 

varierar i branscherna vore det intressant att studera specifika fall för att se om 

vissa företag inom branscherna påverkas mer eller mindre.  

 

Utifrån vårt resultat kan vi bekräfta att omfattningen av företagens 

hållbarhetsredovisning har ett samband med hur mycket media skriver om 

hållbarhetsrelaterade ämnen. Däremot fann vi endast att innehållet av miljö i 

hållbarhetsredovisningen hade samband med vad media skriver om miljö i mindre 

bolag. Resterande tester på innehåll uppvisade inte något signifikant samband. En 

svaghet i vår studie är att vår innehållsvariabel inte har fångat den fokusaspekt som 

tänkt och därför finns möjligheten att testa detta med ett annat typ av mått. 

Innehållet i vår studie har mätts genom att omfattningen av orden i respektive 

kategori har satts i relation till totalt antal ord i alla kategorierna. Ett annat sätt att 
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mäta innehållet är att sätta omfattningen av orden i varje kategori i relation till 

helheten av medias rapportering respektive företagens hållbarhetsredovisning.  
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10 Appendix 
10.1 Appendix 1 – Intervjuförfrågan  

 

Hej 

Vi vill inbjuda er till att delta i en studie angående hållbarhetsredovisningens 

utveckling. Vi har valt ut er som representant för XXX hållbarhetsarbete där vi 

önskar få ert deltagande genom en intervju. Vi arbetar med en studie där vi vill 

förstå hur hållbarhetsredovisningen har utvecklats över tid i börsnoterade större 

bolag och vad som driver utvecklingen av hållbarhetsredovisningen. Genom ert 

deltagande vill vi få en djupare förståelse för hur ni tänker kring upprättandet av er 

hållbarhetsredovisning och vad som driver utvecklingen.  

Vi skickar detta mail till er för att höra om det finns intresse för att medverka i 

denna studie. Intervjun kommer ske via telefon och beräknas att ta max 30 minuter. 

Resultatet kommer att användas i vår studie för att identifiera och få klarhet i bland 

annat drivkrafterna bakom er hållbarhetsredovisning.  Studien kommer mynna ut i 

en examensuppsats för civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö 

under handledning av lektor Andreas Jansson.  

Vi önskar få svar om ert intresse senast den 19 Mars som görs via svar på detta 

mail.  Efter er intresseanmälan kommer vi kontakta er för bokning av ett lämpligt 

datum för genomförande av intervjun.   

 

Med vänliga hälsningar 

Malin Larsson & Anna Brunbäck 

 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet i Växjö 

 

Kontakt: 

Malin & Anna  

Mail & telefon: xxx 
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10.2 Appendix 2 – Intervjuguide  

Intervjuguide 

Syftet med intervjun är att få en inblick i ert företags upprättande av 

hållbarhetsredovisningen och även finna möjliga faktorer som eventuellt påverkar 

er utformning av hållbarhetsredovisningen.  

För att det inte ska bli några missförstånd så vill vi klargöra att när vi pratar om 

hållbarhetsredovisning så syftar vi inte enbart på en separat redovisning.  Vi menar 

även information utöver den finansiella i er årsredovisning som härrör till ert 

långsiktiga arbete med sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor.  

 

Allmänna frågor: 

1. Går det bra att vi spelar in intervjun? 

2. Får vi lov att skriva ut ditt och företagets namn i vårt examensarbete? 

3. Vad har du för befattning på företaget? 

4. Vad har du för roll när ni upprättar er hållbarhetsredovisning? 

5. Hur länge har du varit delaktig i hållbarhetsredovisningen på ert företag?  

6. Vad är syftet med er hållbarhetsredovisning?  

7. Beskriv vad ni tänker på när ni upprättar er hållbarhetsredovisning? Vad ni tar 

hänsyn till? 

8. Hur ser processen ut när ni upprättar er hållbarhetsredovisning?                

 Hur ser tidsaspekten ut? 

 Har ni några speciella riktlinjer? 

 Vilka är delaktiga i processen?  

9. Till vem riktar sig främst er hållbarhetsredovisning?  

10. Kan du beskriva hur er inriktning på hållbarhetsredovisningen har förändrats 

under din tid som medarbetare? 

 

Specifika frågor om företagets hållbarhetsredovisning: 
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Här kommer 4-5 frågor rörande specifika förändringar eller ämnen i ert företags 

hållbarhetsredovisning under de senaste åren att läggas fram.  
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10.3 Appendix 3 - Valutakurser 

Nedan följer en lista på vilka kurser vi har använt som omräkningskurser för de 

tillgångsvärdena i balansräkningen som varit i annan valuta än svenska kronor.  

År Euro  

 

2010 9,0133 

 

2008 10,8700 

 

2006 9,0404 

 

2004 9,0155 

 

2002 9,1558  

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/euronsk

atterna/omrakningskurser/inkomstskatt.4.2ef18e6a125660db8b080003818.html  

År Dollar 

2010 6,8583 

 

2008 8,0038 

 

2006 6,8375 

 

2004 6,703 

 

2002 8,9458 

 

http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Manadsgenomsnitt-

valutakurser/  
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10.4 Appendix 4 – Histogram över normalfördelning 

 

Före logaritmering:   Efter logaritmering: 
 

Storlek 

 
 

FEkonomiskt resultat 
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FSummaekonomi 

 

 
 

FTotala ord 
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10.5 Appendix 5 – Bivariata analyser  

 

ANOVA test på Fsummasocial 

 
 Summa kvadrat df Medelvärde 

kvadrat 
F Sig. 

Mellan 
grupper 

178283,716 8 22285,464 4,096 ,000 

Inom 
grupper 

1294963,823 238 5441,024   

Total 1473247,538 246    

 

 

 
(I) 

Bransch 
(J) Bransch Skillnad i medelvärde 

(I-J) 
Std. Fel Sig. 95% 

Konfidensintervall 

Nedre 
gräns 

Övre 
gräns 

1 2 -53,20870 27,94045 ,611 -140,6786 34,2612 

3 -47,15882 24,98234 ,623 -125,3681 31,0505 

4 -36,30370 27,30608 ,922 -121,7877 49,1802 

5 -87,96842 28,81791 ,062 -178,1853 2,2485 

6 -34,71765 29,39664 ,960 -126,7463 57,3110 

7 -15,90435 24,95912 ,999 -94,0410 62,2323 

8 -141,00000 40,40182 ,017 -267,4813 -14,5187 

9 -86,82222 33,89190 ,209 -192,9236 19,2792 

2 1 53,20870 27,94045 ,611 -34,2612 140,6786 

3 6,04987 17,79273 1,000 -49,6518 61,7515 

4 16,90499 20,93050 ,997 -48,6197 82,4297 

5 -34,75973 22,86779 ,845 -106,3493 36,8298 

6 18,49105 23,59293 ,997 -55,3686 92,3507 

7 37,30435 17,76012 ,476 -18,2952 92,9039 

8 -87,79130 36,39741 ,282 -201,7364 26,1538 

9 -33,61353 29,00215 ,964 -124,4072 57,1801 

3 1 47,15882 24,98234 ,623 -31,0505 125,3681 

2 -6,04987 17,79273 1,000 -61,7515 49,6518 

4 10,85512 16,77899 ,999 -41,6729 63,3831 

5 -40,80960 19,14118 ,454 -100,7327 19,1135 

6 12,44118 20,00188 ,999 -50,1764 75,0587 

7 31,25448 12,60438 ,247 -8,2046 70,7136 

8 -93,84118 34,17923 ,138 -200,8421 13,1598 

9 -39,66340 26,16435 ,847 -121,5731 42,2463 

4 1 36,30370 27,30608 ,922 -49,1802 121,7877 

2 -16,90499 20,93050 ,997 -82,4297 48,6197 

3 -10,85512 16,77899 ,999 -63,3831 41,6729 

5 -51,66472 22,08821 ,323 -120,8137 17,4843 

6 1,58606 22,83812 1,000 -69,9106 73,0827 

7 20,39936 16,74440 ,952 -32,0204 72,8191 

8 -104,69630 35,91273 ,090 -217,1241 7,7315 

9 -50,51852 28,39151 ,696 -139,4005 38,3635 
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5 1 87,96842 28,81791 ,062 -2,2485 178,1853 

2 34,75973 22,86779 ,845 -36,8298 106,3493 

3 40,80960 19,14118 ,454 -19,1135 100,7327 

4 51,66472 22,08821 ,323 -17,4843 120,8137 

6 53,25077 24,62580 ,434 -23,8423 130,3439 

7 72,06407 19,11086 ,006 12,2359 131,8922 

8 -53,03158 37,07526 ,885 -169,0988 63,0356 

9 1,14620 29,84842 1,000 -92,2968 94,5892 

6 1 34,71765 29,39664 ,960 -57,3110 126,7463 

2 -18,49105 23,59293 ,997 -92,3507 55,3686 

3 -12,44118 20,00188 ,999 -75,0587 50,1764 

4 -1,58606 22,83812 1,000 -73,0827 69,9106 

5 -53,25077 24,62580 ,434 -130,3439 23,8423 

7 18,81330 19,97287 ,990 -43,7134 81,3400 

8 -106,28235 37,52686 ,112 -223,7633 11,1986 

9 -52,10458 30,40754 ,738 -147,2979 43,0888 

7 1 15,90435 24,95912 ,999 -62,2323 94,0410 

2 -37,30435 17,76012 ,476 -92,9039 18,2952 

3 -31,25448 12,60438 ,247 -70,7136 8,2046 

4 -20,39936 16,74440 ,952 -72,8191 32,0204 

5 -72,06407 19,11086 ,006 -131,8922 -12,2359 

6 -18,81330 19,97287 ,990 -81,3400 43,7134 

8 -125,09565 34,16226 ,009 -232,0435 -18,1478 

9 -70,91787 26,14218 ,149 -152,7582 10,9224 

8 1 141,00000 40,40182 ,017 14,5187 267,4813 

2 87,79130 36,39741 ,282 -26,1538 201,7364 

3 93,84118 34,17923 ,138 -13,1598 200,8421 

4 104,69630 35,91273 ,090 -7,7315 217,1241 

5 53,03158 37,07526 ,885 -63,0356 169,0988 

6 106,28235 37,52686 ,112 -11,1986 223,7633 

7 125,09565 34,16226 ,009 18,1478 232,0435 

9 54,17778 41,14320 ,926 -74,6245 182,9800 

9 1 86,82222 33,89190 ,209 -19,2792 192,9236 

2 33,61353 29,00215 ,964 -57,1801 124,4072 

3 39,66340 26,16435 ,847 -42,2463 121,5731 

4 50,51852 28,39151 ,696 -38,3635 139,4005 

5 -1,14620 29,84842 1,000 -94,5892 92,2968 

6 52,10458 30,40754 ,738 -43,0888 147,2979 

7 70,91787 26,14218 ,149 -10,9224 152,7582 

8 -54,17778 41,14320 ,926 -182,9800 74,6245 
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ANOVA –test på Fsumma miljö 

 
 Summa kvadrat df Medelvärde 

kvadrat 
F Sig. 

Mellan 
grupper 

588033,182 8 73504,148 11,260 ,000 

Inom 
grupper 

1553626,276 238 6527,841   

Total 2141659,457 246    

 

 
(I) 

Bransch 
(J) Bransch Skillnader i 

medelvärde (I-J) 
Std. fel Sig. 95% 

Konfidensintervall 

Nedre 
gräns 

Övre 
gräns 

1 2 -176,58261 30,60398 ,000 -272,3909 -80,7743 

3 -64,59412 27,36388 ,311 -150,2590 21,0708 

4 -74,68889 29,90913 ,239 -168,3219 18,9441 

5 -43,27368 31,56509 ,908 -142,0908 55,5435 

6 -17,44706 32,19899 1,000 -118,2487 83,3546 

7 -6,00290 27,33844 1,000 -91,5882 79,5824 

8 -99,40000 44,25328 ,380 -237,9386 39,1386 

9 -45,46667 37,12277 ,950 -161,6826 70,7493 

2 1 176,58261 30,60398 ,000 80,7743 272,3909 

3 111,98849 19,48889 ,000 50,9769 173,0001 

4 101,89372 22,92577 ,000 30,1227 173,6648 

5 133,30892 25,04775 ,000 54,8949 211,7230 

6 159,13555 25,84202 ,000 78,2350 240,0361 

7 170,57971 19,45316 ,000 109,6800 231,4795 

8 77,18261 39,86712 ,589 -47,6247 201,9900 

9 131,11594 31,76688 ,002 31,6671 230,5648 

3 1 64,59412 27,36388 ,311 -21,0708 150,2590 

2 -111,98849 19,48889 ,000 -173,0001 -50,9769 

4 -10,09477 18,37851 1,000 -67,6302 47,4407 

5 21,32043 20,96588 ,984 -44,3150 86,9559 

6 47,14706 21,90864 ,441 -21,4398 115,7339 

7 58,59122 13,80594 ,001 15,3706 101,8119 

8 -34,80588 37,43749 ,991 -152,0071 82,3953 

9 19,12745 28,65857 ,999 -70,5906 108,8455 

4 1 74,68889 29,90913 ,239 -18,9441 168,3219 

2 -101,89372 22,92577 ,000 -173,6648 -30,1227 

3 10,09477 18,37851 1,000 -47,4407 67,6302 

5 31,41520 24,19385 ,931 -44,3257 107,1561 

6 57,24183 25,01525 ,353 -21,0705 135,5541 

7 68,68599 18,34062 ,007 11,2692 126,1028 

8 -24,71111 39,33625 ,999 -147,8565 98,4343 

9 29,22222 31,09803 ,990 -68,1328 126,5772 

5 1 43,27368 31,56509 ,908 -55,5435 142,0908 

2 -133,30892 25,04775 ,000 -211,7230 -54,8949 

3 -21,32043 20,96588 ,984 -86,9559 44,3150 

4 -31,41520 24,19385 ,931 -107,1561 44,3257 
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6 25,82663 26,97334 ,989 -58,6157 110,2689 

7 37,27079 20,93268 ,695 -28,2607 102,8023 

8 -56,12632 40,60959 ,904 -183,2580 71,0054 

9 -2,19298 32,69383 1,000 -104,5437 100,1578 

6 1 17,44706 32,19899 1,000 -83,3546 118,2487 

2 -159,13555 25,84202 ,000 -240,0361 -78,2350 

3 -47,14706 21,90864 ,441 -115,7339 21,4398 

4 -57,24183 25,01525 ,353 -135,5541 21,0705 

5 -25,82663 26,97334 ,989 -110,2689 58,6157 

7 11,44416 21,87686 1,000 -57,0432 79,9315 

8 -81,95294 41,10425 ,549 -210,6332 46,7273 

9 -28,01961 33,30625 ,995 -132,2876 76,2484 

7 1 6,00290 27,33844 1,000 -79,5824 91,5882 

2 -170,57971 19,45316 ,000 -231,4795 -109,6800 

3 -58,59122 13,80594 ,001 -101,8119 -15,3706 

4 -68,68599 18,34062 ,007 -126,1028 -11,2692 

5 -37,27079 20,93268 ,695 -102,8023 28,2607 

6 -11,44416 21,87686 1,000 -79,9315 57,0432 

8 -93,39710 37,41891 ,239 -210,5401 23,7459 

9 -39,46377 28,63428 ,905 -129,1058 50,1782 

8 1 99,40000 44,25328 ,380 -39,1386 237,9386 

2 -77,18261 39,86712 ,589 -201,9900 47,6247 

3 34,80588 37,43749 ,991 -82,3953 152,0071 

4 24,71111 39,33625 ,999 -98,4343 147,8565 

5 56,12632 40,60959 ,904 -71,0054 183,2580 

6 81,95294 41,10425 ,549 -46,7273 210,6332 

7 93,39710 37,41891 ,239 -23,7459 210,5401 

9 53,93333 45,06533 ,957 -87,1474 195,0141 

9 1 45,46667 37,12277 ,950 -70,7493 161,6826 

2 -131,11594 31,76688 ,002 -230,5648 -31,6671 

3 -19,12745 28,65857 ,999 -108,8455 70,5906 

4 -29,22222 31,09803 ,990 -126,5772 68,1328 

5 2,19298 32,69383 1,000 -100,1578 104,5437 

6 28,01961 33,30625 ,995 -76,2484 132,2876 

7 39,46377 28,63428 ,905 -50,1782 129,1058 

8 -53,93333 45,06533 ,957 -195,0141 87,1474 
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ANOVA-test på LogFsumma ekonomi 

 

 
 Summa kvadrat df Medelvärde 

kvadrat 
F Sig. 

Mellan 
grupper 

9,697 8 1,212 14,177 ,000 

Inom 
grupper 

20,349 238 ,086   

Total 30,046 246    

 

 
(I) 

Bransch 
(J) Bransch Skillnader i 

medelvärde (I-J) 
Std. Fel Sig. 95% 

Konfidensintervall 

Nedre 
gräns 

Övre 
gräns 

1 2 -,40955 ,11076 ,008 -,7563 -,0628 

3 -,61037 ,09903 ,000 -,9204 -,3003 

4 -,61332 ,10824 ,000 -,9522 -,2744 

5 -,13017 ,11424 ,968 -,4878 ,2275 

6 -,36568 ,11653 ,049 -,7305 -,0009 

7 -,69575 ,09894 ,000 -1,0055 -,3860 

8 -,49434 ,16016 ,057 -,9957 ,0071 

9 -,77945 ,13435 ,000 -1,2000 -,3588 

2 1 ,40955 ,11076 ,008 ,0628 ,7563 

3 -,20083 ,07053 ,107 -,4216 ,0200 

4 -,20377 ,08297 ,259 -,4635 ,0560 

5 ,27938 ,09065 ,057 -,0044 ,5632 

6 ,04386 ,09353 1,000 -,2489 ,3367 

7 -,28620 ,07040 ,002 -,5066 -,0658 

8 -,08479 ,14428 1,000 -,5365 ,3669 

9 -,36990 ,11497 ,039 -,7298 -,0100 

3 1 ,61037 ,09903 ,000 ,3003 ,9204 

2 ,20083 ,07053 ,107 -,0200 ,4216 

4 -,00294 ,06651 1,000 -,2112 ,2053 

5 ,48020 ,07588 ,000 ,2427 ,7177 

6 ,24469 ,07929 ,057 -,0035 ,4929 

7 -,08538 ,04997 ,741 -,2418 ,0710 

8 ,11604 ,13549 ,995 -,3081 ,5402 

9 -,16907 ,10372 ,787 -,4938 ,1556 

4 1 ,61332 ,10824 ,000 ,2744 ,9522 

2 ,20377 ,08297 ,259 -,0560 ,4635 

3 ,00294 ,06651 1,000 -,2053 ,2112 

5 ,48315 ,08756 ,000 ,2090 ,7573 

6 ,24764 ,09053 ,141 -,0358 ,5311 

7 -,08243 ,06638 ,946 -,2902 ,1254 

8 ,11898 ,14236 ,996 -,3267 ,5647 

9 -,16613 ,11255 ,866 -,5185 ,1862 

5 1 ,13017 ,11424 ,968 -,2275 ,4878 

2 -,27938 ,09065 ,057 -,5632 ,0044 

3 -,48020 ,07588 ,000 -,7177 -,2427 
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4 -,48315 ,08756 ,000 -,7573 -,2090 

6 -,23551 ,09762 ,282 -,5411 ,0701 

7 -,56558 ,07576 ,000 -,8027 -,3284 

8 -,36417 ,14697 ,248 -,8243 ,0959 

9 -,64928 ,11832 ,000 -1,0197 -,2789 

6 1 ,36568 ,11653 ,049 ,0009 ,7305 

2 -,04386 ,09353 1,000 -,3367 ,2489 

3 -,24469 ,07929 ,057 -,4929 ,0035 

4 -,24764 ,09053 ,141 -,5311 ,0358 

5 ,23551 ,09762 ,282 -,0701 ,5411 

7 -,33007 ,07917 ,001 -,5779 -,0822 

8 -,12865 ,14876 ,995 -,5944 ,3371 

9 -,41376 ,12054 ,020 -,7911 -,0364 

7 1 ,69575 ,09894 ,000 ,3860 1,0055 

2 ,28620 ,07040 ,002 ,0658 ,5066 

3 ,08538 ,04997 ,741 -,0710 ,2418 

4 ,08243 ,06638 ,946 -,1254 ,2902 

5 ,56558 ,07576 ,000 ,3284 ,8027 

6 ,33007 ,07917 ,001 ,0822 ,5779 

8 ,20141 ,13542 ,861 -,2225 ,6254 

9 -,08370 ,10363 ,997 -,4081 ,2407 

8 1 ,49434 ,16016 ,057 -,0071 ,9957 

2 ,08479 ,14428 1,000 -,3669 ,5365 

3 -,11604 ,13549 ,995 -,5402 ,3081 

4 -,11898 ,14236 ,996 -,5647 ,3267 

5 ,36417 ,14697 ,248 -,0959 ,8243 

6 ,12865 ,14876 ,995 -,3371 ,5944 

7 -,20141 ,13542 ,861 -,6254 ,2225 

9 -,28511 ,16310 ,716 -,7957 ,2255 

9 1 ,77945 ,13435 ,000 ,3588 1,2000 

2 ,36990 ,11497 ,039 ,0100 ,7298 

3 ,16907 ,10372 ,787 -,1556 ,4938 

4 ,16613 ,11255 ,866 -,1862 ,5185 

5 ,64928 ,11832 ,000 ,2789 1,0197 

6 ,41376 ,12054 ,020 ,0364 ,7911 

7 ,08370 ,10363 ,997 -,2407 ,4081 

8 ,28511 ,16310 ,716 -,2255 ,7957 
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10.6 Appendix 6 – Multivariata analyser 

 

10.6.1 Hypotes 4 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,050 -60,357  30,669 

M3Summasocial ,036 ,004 ,963 ,002 

LagFsummasocial ,000 ,326 ,846 ,061 

Statligt ,628 11,947 ,835 24,648 

Branschsocial ,069 -21,541 ,622 11,786 

Branschmiljö ,812 2,736 ,622 11,487 

Branschekonomi ,197 -17,825 ,497 13,771 

Log storlek ,002 20,236 ,806 6,412 

Tabell 1 omfattning med Fsummasocial som beroende variabel 

R Kvadrat:  ,271 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,979 

N:  229 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,113 ,113  ,071 

M3procentsocial ,554 -,052 ,984 ,088 

LagFprocentsocial ,000 ,500 ,812 ,059 

Statligt ,329 -,039 ,847 ,039 

Branschsocial ,160 -,027 ,613 ,019 

Branschmiljö ,209 -,024 ,601 ,019 

Branschekonomi ,129 -,034 ,479 ,023 

Log storlek ,128 ,016 ,827 ,010 

Tabell 2 innehåll med procentsocialföretag som beroende variabel 

R Kvadrat:  ,364 
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Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 2,260 

N:  229 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,089 -56,557  33,117 

M3summamiljö ,448 ,003 ,954 ,004 

LagFsummamiljö ,000 ,492 ,819 ,056 

Statligt ,347 -25,141 ,857 26,692 

Branschsocial ,035 -27,813 ,608 13,080 

Branschmiljö ,009 34,401 ,581 13,040 

Branschekonomi ,392 -12,841 ,507 14,962 

Log storlek ,004 20,404 ,808 7,027 

Tabell 3 omfattning med Fsummamiljö som beroende variabel 

R Kvadrat:  ,427 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,832 

N:  229 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,371 ,057  ,064 

M3procentmiljö ,287 -,140 ,989 ,131 

LagFprocentmiljö ,000 ,594 ,810 ,050 

Statligt ,294 -,050 ,851 ,047 

Branschsocial ,178 -,032 ,591 ,023 

Branschmiljö ,002 ,073 ,574 ,023 

Branschekonomi ,068 -,048 ,507 ,026 

Log storlek ,094 ,020 ,834 ,012 

Tabell 4 innehåll med procentmiljöföretag som beroende variabel 



 

 

 

   
 155 

R Kvadrat:  ,559 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 2,111 

N:  229 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,020 -37,371  15,954 

M3summaekonomi ,002 ,003 ,976 ,001 

LagFsummaekonomi ,000 ,468 ,658 ,055 

Statligt ,000 50,080 ,753 13,841 

Branschsocial ,330 6,283 ,593 6,432 

Branschmiljö ,316 6,157 ,621 6,131 

Branschekonomi ,039 15,165 ,504 7,292 

Log storlek ,002 10,947 ,776 3,482 

Tabell 5 omfattning med Fsummaekonomi som beroende variabel 

R Kvadrat:  ,557 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,840 

N:  229 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,000 ,335  ,080 

M3procentekonomi ,655 -,042 ,997 ,093 

LagFprocentekonomi ,000 ,583 ,790 ,051 

Statligt ,122 ,094 ,858 ,061 

Branschsocial ,070 ,056 ,580 ,030 

Branschmiljö ,057 -,055 ,612 ,029 

Branschekonomi ,029 ,075 ,498 ,034 

Log storlek ,026 -,035 ,831 ,016 
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Tabell 6 innehåll med procentekonomiföretag som beroende variabel 

R Kvadrat:  ,546 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 2,080 

N:  229 

 

10.6.2  Hypotes 5 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,036 -72,590  34,327 

M1summasocial ,001 ,002 ,963 ,001 

LagFsummasocial ,000 ,288 ,862 ,070 

Statligt ,324 26,057 ,790 26,357 

Branschmiljö ,598 6,589 ,461 12,459 

Branschekonomi ,198 -16,060 ,460 12,417 

Log storlek ,021 14,733 ,765 6,310 

Tabell 7 över omfattning test på bransch social med beroende variabel Fsummasocial. 

R Kvadrat:  ,299 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,770 

N:  153 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,083 -120,963  68,765 

M1summasocial ,144 ,002 ,984 ,002 

LagFsummasocial ,002 ,348 ,894 ,109 

Statligt ,976 -1,486 ,869 48,644 

Branschmiljö ,802 -5,735 ,960 22,794 

Log storlek ,049 29,999 ,871 14,985 

Tabell 8 över omfattning test på branschmiljö och ekonomi med beroende variabel Fsummasocial  

R Kvadrat:  ,248 
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Modellens signifikans: ,001 

Durbin-Watson: 1,977 

N:  76 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,184 ,104  ,078 

M1procentsocial ,103 -,141 ,983 ,086 

LagFprocentsocial ,000 ,433 ,956 ,068 

Statligt ,109 -,074 ,799 ,046 

Branschmiljö ,262 ,024 ,463 ,022 

Branschekonomi ,989 ,000 ,462 ,022 

Log storlek ,108 ,018 ,789 ,011 

Tabell 9 över innehåll test på bransch social med beroende variabel Fprocentsocial. 

R Kvadrat:  ,285 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 2,049 

N:  153 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,527 ,091  ,143 

M1procentsocial ,731 -,062 ,987 ,179 

LagFprocentsocial ,000 ,462 ,732 ,117 

Statligt ,792 -,019 ,881 ,072 

Branschmiljö ,032 -,083 ,770 ,038 

Log storlek ,216 ,028 ,870 ,022 

Tabell 10 över innehåll test på branschmiljö och ekonomi med beroende variabel Fprocentsocial. 

R Kvadrat:  ,369 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 2,025 

N:  76 
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10.6.3 Hypotes 6 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,028 -270,702  120,710 

M1summamiljö ,028 ,005 ,908 ,002 

LagFsummamiljö ,013 ,243 ,694 ,096 

Branschsocial ,000 -103,866 ,790 23,372 

Log storlek ,002 85,293 ,856 27,269 

Tabell 11 över omfattning test på bransch miljö med beroende variabel Fsummamiljö. 

R Kvadrat:  ,483 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,387 

N:  85 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,348 -25,295  26,874 

M1summamiljö ,361 ,001 ,960 ,001 

LagFsummamiljö ,000 ,507 ,889 ,067 

Statligt ,846 -4,068 ,846 20,841 

Branschsocial ,097 23,710 ,457 14,178 

Bransch ekonomi ,001 -44,951 ,464 13,695 

Log storlek ,098 9,493 ,797 5,698 

Tabell 12 över omfattning test på branschsocial och ekonomi med beroende variabel Fsummamiljö. 

R Kvadrat:  ,426 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,705 

N:  144 
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 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,943 ,014  ,199 

M1procentmiljö ,366 -,248 ,970 ,272 

LagFprocentmiljö ,000 ,531 ,682 ,091 

Branschsocial ,001 -,140 ,723 ,041 

Log storlek ,112 ,072 ,886 ,045 

Tabell 13 över innehåll test på bransch miljö med beroende variabel Fprocentmiljö. 

R Kvadrat:  ,559 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,943 

N:  85 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,195 ,082  ,063 

M1procentmiljö ,643 ,078 ,959 ,167 

LagFprocentmiljö ,000 ,507 ,882 ,060 

Statligt ,649 -,019 ,851 ,042 

Branschsocial ,020 ,066 ,465 ,028 

Bransch ekonomi ,000 -,119 ,481 ,027 

Log storlek ,699 ,004 ,789 ,011 

Tabell 14 över innehåll test på branschsocial och ekonomi med beroende variabel Fprocentmiljö. 

R Kvadrat:  ,470 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,859 

N:  144 
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10.6.4 Hypotes 7 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,422 -25,482  31,499 

M1summa ekonomi ,008 ,002 ,994 ,001 

LagFsummaekonomi ,002 ,304 ,559 ,096 

Statligt ,000 121,070 ,504 26,869 

Log storlek ,059 12,076 ,754 6,267 

Tabell 15 över omfattning test på bransch ekonomi med beroende variabel Fsummaekonomi. 

R Square:  ,680 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,572 

N:  65 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,226 -20,469  16,827 

M1summaekonomi ,000 ,002 ,972 ,000 

LagFsummaekonomi ,000 ,509 ,755 ,065 

Statligt ,976 ,449 ,922 15,183 

Branschsocial ,388 4,679 ,697 5,400 

Branschmiljö ,487 3,499 ,802 5,025 

Log storlek ,130 5,782 ,811 3,794 

Tabell 16 över omfattning test på branschsocial och miljö med beroende variabel Fsummaekonomi. 

R Kvadrat:  ,475 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 2,038 

N:  164 
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 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,000 ,718  ,129 

M1procentekonomi ,790 -,049 ,987 ,182 

LagFprocentekonomi ,000 ,381 ,913 ,075 

Statligt ,004 ,210 ,722 ,069 

Log storlek ,002 -,064 ,722 ,020 

Tabell 17 över innehåll test på bransch ekonomi med beroende variabel Fprocentekonomi. 

R Kvadrat:  ,473 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 2,254 

N:  65 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,004 ,325  ,110 

M1procentekonomi ,220 -,197 ,991 ,160 

LagFprocentekonomi ,000 ,651 ,880 ,064 

Statligt ,649 ,043 ,916 ,093 

Branschsocial ,232 ,040 ,694 ,033 

Branschmiljö ,104 -,051 ,785 ,031 

Log storlek ,213 -,027 ,915 ,022 

Tabell 18 över innehåll test på branschsocial och miljö med beroende variabel Fprocentekonomi. 

R Kvadrat:  ,446 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,877 

N:  164 
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10.6. 5 Hypotes 8 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,039 -3908,096  1294,128 

M1summasocial ,739 ,002 ,702 ,004 

LagFsummasocial ,107 -,638 ,650 ,308 

Branschsocial ,031 -1027,567 ,023 315,436 

Log storlek ,037 777,058 ,023 252,060 

Tabell 19 över omfattning test på statliga företag med beroende variabel Fsummasocial. 

R Kvadrat:  ,785 

Modellens signifikans: ,118 

Durbin-Watson: 2,767 

N:  9 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,026 -67,326  29,972 

M1summasocial ,002 ,002 ,981 ,001 

LagFsummasocial ,000 ,358 ,903 ,059 

Branschsocial ,069 -20,543 ,650 11,246 

Branschmiljö ,827 2,409 ,633 10,986 

Branschekonomi ,196 -17,221 ,518 13,276 

Log storlek ,004 18,231 ,912 6,179 

Tabell 20 över omfattning test på icke statliga företag med beroende variabel Fsummasocial. 

R Kvadrat:  ,296 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,944 

N:  220 
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 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,014 -10,671  2,541 

M1procentsocial ,144 ,897 ,420 ,495 

Lagprocentsocial ,039 -1,176 ,171 ,389 

Branschsocial ,008 -3,071 ,008 ,663 

Log storlek ,011 2,098 ,009 ,465 

Tabell 21 över innehåll test på statliga företag med beroende variabel Fprocentsocial  

R Kvadrat:  ,915 

Modellens signifikans: ,021 

Durbin-Watson: 2,686 

N:  9 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,047 ,138  ,069 

M1procentsocial ,199 -,107 ,998 ,083 

Lagprocentsocial ,000 ,504 ,849 ,058 

Branschsocial ,177 -,025 ,641 ,019 

Branschekonomi ,170 -,031 ,502 ,022 

Branschmiljö ,228 -,022 ,612 ,018 

Log storlek ,122 ,016 ,939 ,010 

Tabell 22 över innehåll test på icke-statliga företag med beroende variabel Fprocentsocial. 

R Kvadrat:  ,366 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 2,264 

N:  220 
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 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,189 -990,984  626,017 

M1summamiljö ,167 ,009 ,214 ,005 

Lagsummamiljö ,237 -,622 ,172 ,447 

Branschsocial ,071 -339,018 ,022 138,494 

Log storlek ,158 205,503 ,019 118,393 

Tabell 23 över omfattning test på statliga företag med beroende variabel Fsummamiljö. 

R Kvadrat:  ,844 

Modellens signifikans: ,065 

Durbin-Watson: 2,738 

N:  9 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,070 -61,073  33,597 

M1summamiljö ,046 ,002 ,953 ,001 

Lagsummamiljö ,000 ,481 ,823 ,057 

Branschsocial ,032 -28,270 ,636 13,133 

Branschekonomi ,372 -13,594 ,527 15,204 

Branschmiljö ,009 34,617 ,590 13,141 

Log storlek ,008 19,184 ,916 7,123 

Tabell 24 över omfattning test på icke-statliga företag med beroende variabel Fsummamiljö. 

R Kvadrat:  ,437 

Modellens signifikans: ,000 

Durbin-Watson: 1,793 

N:  220 

 

 

 

 



 

 

 

   
 165 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,060 -1,836  ,708 

M1procentmiljö ,153 ,829 ,247 ,471 

Lagprocentmiljö ,229 -,667 ,052 ,470 

Branschsocial ,016 -,885 ,017 ,219 

Log storlek ,041 ,412 ,028 ,139 

Tabell 25 över innehåll test på statliga företag med beroende variabel Fprocentmiljö. 

R Kvadrat:  ,953 

Modellens signifikans: ,006 

Durbin-Watson: 2,430 

N:  9 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,549 ,039  ,065 

Log_Storlek ,097 ,021 ,947 ,012 

branschmiljö ,002 ,074 ,581 ,024 

branschekonomi ,086 -,047 ,527 ,027 

branschsocial ,187 -,031 ,618 ,024 

procentmiljölmedia1 ,677 -,065 ,974 ,157 

Lag(procentmiljöföretag,1) ,000 ,591 ,820 ,051 

Tabell 26 över innehåll test på icke-statliga företag med Fprocentmiljö som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,545 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   2,089 

N:    220 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,045 -3706,854  1283,353 

Log_Storlek ,044 713,446 ,008 246,180 

branschsocial ,095 -678,205 ,008 311,527 

m1summaekonomi ,299 -,006 ,226 ,005 

Lag(Fsummaekonomi,1) ,343 ,196 ,351 ,182 

Tabell 27 över omfattning test på statliga företag med Fsummaekonomi som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,951 

Modellens signifikans:   ,007 
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Durbin-Watson:   2,425 

N:    9 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,048 -27,445  13,784 

Log_Storlek ,014 7,429 ,879 3,000 

branschmiljö ,478 3,722 ,632 5,238 

branschekonomi ,109 10,098 ,526 6,276 

branschsocial ,435 4,302 ,616 5,506 

m1summaekonomi ,000 ,002 ,983 ,000 

Lag(Fsummaekonomi,1) ,000 ,503 ,807 ,053 

Tabell 28 över omfattning test på icke-statliga företag med Fsummaekonomi som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,484 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   1,954 

N:    220 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,024 12,621  3,544 

Log_Storlek ,025 -2,333 ,009 ,666 

branschsocial ,023 3,707 ,006 1,031 

procentekonomilmedia1 ,163 ,924 ,662 ,542 

Lag(procentekonomiföretag,1) ,170 -,863 ,069 ,517 

Tabell 29 över innehåll test på statliga företag med Fprocentekonomi som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,932 

Modellens signifikans:   ,013 

Durbin-Watson:   2,572 

N:    9 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,000 ,368  ,085 

Log_Storlek ,025 -,036 ,946 ,016 

branschmiljö ,048 -,057 ,621 ,029 

branschekonomi ,041 ,071 ,520 ,035 

branschsocial ,075 ,054 ,607 ,030 

procentekonomilmedia1 ,316 -,130 ,996 ,129 

Lag(procentekonomiföretag,1) ,000 ,578 ,810 ,051 
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Tabell 30 över innehåll test på icke-statliga företag med Fprocentekonomi som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,535 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   2,089 

N:    220 

 
10.6.6 Hypotes 9 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,241 30,951  26,242 

branschmiljö ,860 -3,330 ,622 18,768 

branschekonomi ,369 -19,727 ,535 21,846 

branschsocial ,036 -42,560 ,663 20,029 

Statligt ,256 32,577 ,875 28,512 

m1summasocial ,001 ,004 ,969 ,001 

Lag(FSummasocial,1) ,049 ,177 ,840 ,089 

Tabell 31 över omfattning test på stora företag med Fsummasocial som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,255 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   1,899 

N:    115 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,687 5,698  14,115 

branschmiljö ,717 4,338 ,610 11,936 

branschekonomi ,584 -8,202 ,442 14,920 

branschsocial ,673 -5,094 ,580 12,038 

m1summasocial ,197 ,001 ,990 ,001 

Lag(FSummasocial,1) ,000 ,528 ,942 ,072 

Tabell 32 över omfattning test på små företag med Fsummasocial som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,381 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   1,982 

N:    114 

 

 

 

 



 

 

 

   
 168 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,000 ,281  ,072 

branschmiljö ,885 ,004 ,618 ,027 

branschekonomi ,738 ,010 ,542 ,031 

branschsocial ,006 -,084 ,618 ,030 

Statligt ,488 -,028 ,900 ,041 

procentsocialmedia1 ,211 -,151 ,990 ,120 

Lag(procentsocialföretag,1) ,000 ,419 ,791 ,085 

Tabell 33 över innehåll test på stora företag med Fprocentsocial som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,352 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   2,227 

N:    115 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,008 ,185  ,068 

branschmiljö ,031 -,057 ,552 ,026 

branschekonomi ,012 -,086 ,377 ,034 

branschsocial ,271 ,028 ,582 ,025 

procentsocialmedia1 ,487 -,079 ,994 ,113 

Lag(procentsocialföretag,1) ,000 ,521 ,774 ,082 

Tabell 34 över innehåll test på små företag med Fprocentsocial som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,430 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   2,156 

N:    114 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,096 36,103  21,472 

branschmiljö ,431 15,117 ,613 19,138 

branschekonomi ,265 -24,847 ,531 22,190 

branschsocial ,296 -21,039 ,678 20,047 

Statligt ,676 -11,833 ,916 28,201 

m1summamiljö ,054 ,004 ,950 ,002 

Lag(FSummamiljö,1) ,000 ,508 ,843 ,081 

Tabell 35 över omfattning test på stora företag med Fsummamiljö som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,416 
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Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   1,810 

N:    115 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,396 13,151  15,424 

branschmiljö ,001 60,419 ,515 18,099 

branschekonomi ,421 16,984 ,432 21,008 

branschsocial ,026 -39,584 ,533 17,491 

m1summamiljö ,196 ,002 ,943 ,002 

Lag(FSummamiljö,1) ,000 ,415 ,771 ,079 

Tabell 36 över omfattning test på små företag med Fsummamiljö som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,439 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   1,912 

N:    114 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,393 ,042  ,049 

branschmiljö ,788 -,008 ,550 ,030 

branschekonomi ,074 -,059 ,544 ,033 

branschsocial ,438 ,024 ,665 ,030 

Statligt ,499 -,029 ,914 ,042 

procentekonomilmedia1 ,417 ,104 ,996 ,127 

Lag(procentmiljöföretag,1) ,000 ,768 ,759 ,065 

Tabell 37 över innehåll test på stora företag med Fprocentmiljö som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,657 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   2,247 

N:    115 
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 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,199 ,069  ,054 

branschmiljö ,000 ,138 ,583 ,033 

branschekonomi ,714 -,015 ,444 ,040 

branschsocial ,021 -,080 ,526 ,034 

procentekonomilmedia1 ,030 ,309 ,996 ,140 

Lag(procentmiljöföretag,1) ,000 ,445 ,847 ,071 

Tabell 38 över innehåll test på små företag med Fprocentmiljö som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,534 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   2,116 

N:    114 

 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,501 7,795  11,537 

branschmiljö ,930 -,925 ,621 10,442 

branschekonomi ,092 20,564 ,541 12,080 

branschsocial ,426 8,997 ,650 11,251 

Statligt ,001 57,464 ,761 17,000 

m1summaekonomi ,000 ,002 ,980 ,001 

Lag(Fsummaekonomi,1) ,000 ,434 ,737 ,077 

Tabell 39 över omfattning test på stora företag med Fsummaekonomi som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,521 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   1,935 

N:    115 

 

 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,877 -,845  5,434 

branschmiljö ,057 10,880 ,586 5,662 

branschekonomi ,036 15,021 ,425 7,070 

branschsocial ,361 5,311 ,543 5,784 

m1summaekonomi ,000 ,001 ,994 ,000 

Lag(Fsummaekonomi,1) ,000 ,509 ,731 ,073 
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Tabell 40 över omfattning test på små företag med Fsummaekonomi som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,540 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   1,798 

N:    114 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,076 ,125  ,070 

branschmiljö ,663 -,019 ,589 ,043 

branschekonomi ,379 ,043 ,541 ,048 

branschsocial ,383 ,040 ,619 ,046 

Statligt ,193 ,081 ,920 ,062 

procentekonomilmedia1 ,741 -,062 ,996 ,186 

Lag(procentekonomiföretag,1) ,000 ,676 ,760 ,074 

Tabell 41 över innehåll test på stora företag med Fprocentekonomi som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,563 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   2,342 

N:    115 

 

 

 Signifikans B Tolerans Std.fel 

Konstant ,000 ,269  ,062 

branschmiljö ,074 -,072 ,614 ,040 

branschekonomi ,044 ,104 ,434 ,051 

branschsocial ,309 ,043 ,551 ,042 

procentekonomilmedia1 ,198 -,226 ,996 ,175 

Lag(procentekonomiföretag,1) ,000 ,516 ,802 ,071 

Tabell 42 över innehåll test på små företag med Fprocentekonomi som beroende variabel 

R  Kvadrat:    ,538 

Modellens signifikans:   ,000 

Durbin-Watson:   2,006 

N:    114
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