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1. Inledning 

De senaste åren har klimatet och miljön hamnat i fokus, mycket mer än tidigare. Många pratar om 

Greta Thunberg, den svenska tonåringen och klimataktivisten som påverkat en hel värld. 

Analytiker menar att den ökande miljöaktivismen påskyndar den gröna omställningen och politiker 

pressas till att skärpa miljölagstiftningen. Thina Margrethe Saltvedt, chefsanalytiker på Nordeas 

enhet för Sustainable Finance, berättar att Thunberg alltid kommer på tal när hållbart företagande 

diskuteras. Saltvedt berättar också hur det växande intresset för hållbarhet gör att oljeindustrin i 

Norge har fått det svårt att locka till sig unga anställda. Unga människor vill inte jobba med olja 

och gas längre, eftersom det inte har någon framtid i ett koldioxidsnålt samhälle. Oljebolag hamnar 

i en svår situation där de försöker påverka omvärldens bild av dem. Bland annat satsar bolagen 

stora summor på kampanjer där de kallar sig energibolag istället för oljebolag, eller tar fram 

affischer med ungdomar som står framför vindkraftverk. Saltvedt menar på att det är intressant hur 

dessa bolag försöker ändra sin image (Holst, 2019). 

Jämställdhet, etik, moral, mänskliga rättigheter och antikorruption är frågor som även tidigare varit 

centrala och vilka spelar roll för hur synen på en hållbar och rättvis värld ska fungera i framtiden. 

Företag och organisationer har i allt högre grad ögonen på sig, eftersom de ska verka och lyckas i 

denna och den framtida värld som främst många unga ställer större och större krav på. Företagens 

image och vad omvärlden tycker om dem blir allt viktigare och företagen måste hänga med i 

omvärldens krav och förväntningar på dem. 

Sedan tidigare finns initiativ och ramverk som berör dessa frågor. Nedan tas relevant bakgrund till 

ämnet upp som bidrar till frågeställningen. Kapitlet kommer att beröra Corporate Social 

Responsibility (CSR), hållbarhet, Global Reporting Initiative (GRI), samt årsredovisningslagens 

krav på hållbarhetsrapportering. 

1.1 Bakgrund 

Begreppen Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbarhet uppfattas oftast som att ha en 

och samma betydelse. CSR och hållbarhet är dock inte samma sak, vilket författarna Bansal and 

DesJardine (2014) pekar på. Kortfattat hänvisar hållbarhet till de sociala, ekonomiska och 

miljömässiga områdena, medan CSR inbegriper etik och moral. Numera används dock begreppen 

ofta synonymt, där hållbarhet inbegriper allt (Bansal & DesJardine, 2014). 
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CSR är en affärsmodell bestående av metoder som bidrar till ett socialt stöd, utöver företagets 

intressen (McWilliams & Siegel, 2001). Organisationer ska alltså bedriva en verksamhet med fokus 

på att bibehålla en hållbar utveckling och ta ansvar för hur de påverkar samhället. För att CSR ska 

vara långsiktigt och integrerat i affärsmodellen används begreppet hållbart företagande. 

Hållbarhetsarbetet delas upp i tre olika huvudområden; det ekonomiska, det sociala, och miljö. Att 

ett företag är hållbart handlar om att spara på resurser med minskning på den negativa effekten på 

miljön. Genom att använda befintliga resurser, samt att minska på onödig förbrukning av 

ekonomiska, fysiska och mänskliga resurser, uppnår ett företag effektiv hållbarhet (Grankvist, 

2012). 

Den ekonomiska aspekten syftar till att ett hållbart företag på sikt ska kunna både växa och gå med 

vinst, vilket är väldigt viktigt för att företag ska kunna överleva. När det gäller den sociala aspekten 

har företagen ett ansvar att genomföra sina investeringar utan att någon drabbas negativt under 

produktionen eller efter förbrukningen av den producerade produkten. Miljöaspekter förklaras med 

att ett hållbart företag inte ska skada miljö, klimat eller naturens resurser. Genom att använda 

förnyelsebar energi och minska utsläppsnivån kan företag maximera sitt hållbarhetsarbete och 

minimera den negativa miljöpåverkan. Dessa tre aspekter påverkar varandra. Allt ett företag gör i 

både den sociala och miljömässiga aspekten, kan kopplas samman med företagets ekonomiska mål 

(Verksamt, 2019). 

Initiativet att bolag ska redovisa miljöfrågor i sina rapporter påbörjades redan under 1990- talet. 

Global Reporting Initiative (GRI) grundades år 1997 av Coalition for Environmentally Responsible 

Economies (CERES) i samarbete med United Nations Environment Programme (UNEP). Syftet 

med GRI är att höja antalet hållbarhetsredovisningar för att uppnå en högre grad jämförbarhet, 

kredibilitet och verifierbarhet bland privata och statligt ägda företag samt organisationer (GRI, 

2002). Med introduktionen av GRI började allt fler bolag att ta med miljömässiga och sociala frågor 

i sina redovisningar. År 2017 använde 89 procent av världens 250 största bolag (G250) GRIs 

riktlinjer vid upprättandet av sina hållbarhetsrapporter (KPMG, 2017). 

Även i Sverige använder de flesta stora företag sedan flera år tillbaka GRI som ramverk för sina 

redovisningar. Trots det bestämde den svenska regeringen år 2016 att samtliga svenska bolag, som 

anses stora, ska göra en hållbarhetsrapport som ett tillägg till årsredovisningen. Detta ska göras för 

varje redovisningsår från och med år 2017 (Regeringens proposition 2015/16:193, 2016; PwC, 

2016). För att ett bolag ska anses vara stort måste minst två av följande krav vara uppfyllda; det 

genomsnittliga antalet anställda ska vara mer än 250 personer, den redovisade balansomslutningen 
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ska vara mer än 175 miljoner kronor, och den redovisade nettoomsättningen ska vara mer än 350 

miljoner kronor (Bolagsverket, 2019). Hållbarhetsrapporten ska innehålla icke-finansiell 

information kring företagets policy gällande hållbarhetsfrågor. Rapporten ska ge tydlig information 

gällande miljö, sociala omständigheter, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption. Rapporten ska även tydliggöra respektive bolags mångfaldspolicy 

beträffande kön, ålder, utbildning och yrkesbakgrund  (Regeringskansliet, 2016; Sveriges Riksdag, 

2016). 

1.2 Problematisering 

I och med att alla stora bolag och organisationer, statliga och privata, år 2016 blir skyldiga enligt 

lag att rapportera hur de arbetar med hållbarhet, samtidigt som det ställs specifika krav på vad som 

ska ingå i rapporten, så krävs det en betydligt större transparens än tidigare. Företag kan inte längre 

välja vilka områden de ska ta med och vilka de ska utesluta i sina hållbarhetsrapporter. 

Ponera ett bolag som ligger långt fram i sitt miljöarbete, men som har en hel del kvar att göra 

gällande arbetet mot korruption. Tidigare kunde företaget välja att lyfta fram allt det gjorde för 

miljö och klimat men helt utesluta det som var mindre bra eller underutvecklat och därmed framstå 

i bättre dager än det egentligen var gällande sitt hållbarhetsarbete.. Många företag gjorde självmant 

hållbarhetsrapporter även innan lagen trädde i kraft men det nya lagkravet innebar att samtliga stora 

(vad “stora” innebär i lagens ögon definieras längre ner) bolag måste redovisa sitt arbete gällande 

miljöfrågor, sociala förhållanden, personalfrågor, mänskliga rättigheter och motverkan av 

korruption (Civilutskottets betänkande 2016/17:CU2, 2016; GRI, 2008). Företag måste tydliggöra 

dessa punkter och vad som krävs för att förstå organisationens utveckling, resultat och 

konsekvenser av deras verksamhet, och därmed bredda intressenternas perspektiv utöver det 

ekonomiska (Frostenson & Helin, 2018). Eftersom ett företags intressenter påverkar vad som ska 

tas med i hållbarhetsrapporten, är det viktigt att ett bolag identifierar vilka de viktiga intressenterna 

är samt förklarar hur företaget arbetar för att uppfylla intressenternas krav. 

Intressen från olika aktörer, som investerare, anställda, leverantörer, konsumenter och staten, 

påverkar innehållet och därmed företagets fokusområden i hållbarhetsrapportens utformning (Hahn 

& Kühnen, 2013; Fernandez-Feijoo m.fl., 2013). 

Olika företag inom samma bransch arbetar vanligtvis för att tillfredsställa liknande intressenter 

(Eccles, Krzus, Rogers och Serafeim, 2012). Liknande produkter och liknande affärsmodeller gör 

att detta blir en naturlig följd. Av denna anledning brukar företag inom en och samma bransch 

https://link-springer-com.ezproxy.hkr.se/article/10.1007%2Fs10551-013-1748-5#auth-1
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lägga mer fokus på en viss aspekt, medan företag inom andra branscher fokuserar på andra aspekter 

i sina rapporter (Gamerschlag m.fl., 2010; Hahn & Kühnen, 2013).  

Baserat på tidigare forskning har konstaterats att företag upprättat hållbarhetsrapporter långt innan 

lagen genomfördes, framförallt med syftet att framstå som legitima på marknaden och gentemot 

sina konkurrenter (Vitolla & Rubino, 2017; KPMG, 2017). Organisationer förväntas arbeta och 

anpassa sig efter en ständigt föränderlig miljö (Ismail & Haddaw, 2014; Fernando & Lawrence, 

2014). En hållbarhetsrapport uppfattas därmed som en legitimitetsskapande strategi och företag 

upprättar rapporten med syfte att presentera sitt arbete gällande hållbarhet och andra sociala krav 

som ställs (Fernando & Lawrence, 2014; Vitolla & Rubino, 2017). Med denna information om sitt 

hållbara företagande framstår företag legitima för intressenter och sin omgivning. 

I kandidatuppsatser av Leo och Nilsson (2018) samt Basic och Nordin (2018) har skillnader i 

hållbarhetsrapporteringen efter införandet av lagkravet undersökts. Leo och Nilsson (2018) har 

tittat på hur hållbarhetsrapporteringen förändrats innan och efter hållbarhetslagen infördes inom 

industri- och telekomsektorn. Basic och Nordin (2018) har jämfört hållbarhetsinformation inom 

sektorn sällanköpsvaror och industritjänster i Skandinavien med syfte att se om branschtillhörighet 

är en påverkande faktor. Då studierna genomfördes kort efter lagens införande fanns det inte 

mycket underlag att utgå ifrån. 

En annan faktor som kan påverka ett företags hållbarhetsrapport är ett företags storlek (mätt efter 

nettoomsättning, totala tillgångar eller antalet anställda (Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2010). 

Författarna anser att stora bolag rapporterar mer hållbarhetsinformation i sin hållbarhetsrapport än 

andra som är mindre stora. I sin studie kategoriserar dock författarna storlek på företag efter antalet 

anställda. Hahn och Kühnen (2013), samt Fernandez-Feijoo m.fl. (2013) hävdar att detta beror på 

att intressen från aktörer, som anställda, kan kräva mer information i hållbarhetsrapporten. Storlek, 

i form av anställda, spelar roll för hur företaget hållbarhetsrapporterar. 

Dessa forskningsrapporter undersöker om bransch eller storlek är faktorer som bidrar till skillnader 

i hållbarhetsrapporterna. Det finns dock ingen tidigare jämförande forskning på just finans-, 

industri- och telekombranscherna i Sverige och inom företag i Large Cap. Finans-, industri- och 

telekombranscherna har delvis undersökts tidigare, men inte tillsammans och det finns inga färska 

rapporter. Branscherna är i sig intressanta eftersom de representerar olika typer av 

produktion/tjänster med olika påverkan miljömässigt (utsläpp, förorening mm), personalmässigt 

(tyngre kroppsarbete gentemot skrivbordsjobb mm), därför blir det intressant att fylla detta 
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forskningsgap och undersöka huruvida branschtillhörighet och även företagsstorlek (i form av 

anställda) påverkar informationen i hållbarhetsrapporteringen. 

Denna uppsats är inte en fortsättning på kandidatuppsatserna av Leo och Nilsson (2018) samt Basic 

och Nordin (2018) utan tittar på andra aspekter av hållbarhetsredovisning i Sverige. Däremot har 

deras uppsatser inspirerat att undersöka företagens hållbarhetsredovisning. 

Denna studie kan bidra till att tydliggöra vilken typ av information företag inom en viss bransch 

har med i sin hållbarhetsredovisning. Speciellt för mindre företag som vill vara konkurrenskraftiga 

i framtiden, och vilken roll hållbarhetsinformationen spelar för dem för att synas och vara attraktiva 

i samhället. Även för hur de skapar legitimitet kring bolagets produkter och tjänster. Dessutom kan 

den ge intressenter ett jämförande underlag för att avgöra om ett specifikt företag rapporterar i 

genomsnitt lika mycket hållbarhetsinformation som liknande företag i samma bransch gör. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur femton av de största företagen, med verksamhet i 

Sverige, arbetar med sin hållbarhetsrapportering efter införandet av hållbarhetslagen. Syftet är att 

undersöka om mängden hållbarhetsinformation i hållbarhetsredovisningen skiljer sig åt mellan de 

tre olika branscherna de femton företagen är verksamma i, och i så fall på vilket sätt.  De tre 

branscherna de femton företagen är verksamma i är finans-, industri- och telekombranscherna. 

Undersökningen kommer också att titta på huruvida företagen skiljer sig åt i hur de redovisar sin 

hållbarhetsinformation baserat på storlek (i form av antal anställda). Uppsatsen kommer därför att 

undersöka om branschtillhörighet och företagsstorlek i form av antal anställda är faktorer som 

påverkar hållbarhetsrapporteringen. 

1.4 Forskningsfråga/frågeställning 

Hur påverkar branschtillhörighet och företagsstorlek i form av antal anställda mängden 

hållbarhetsinformation i företags hållbarhetsrapporter?  

1.5 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till att undersöka femton Large Cap-företag inom tre olika branscher. 

Detta betyder därmed att studien inte har tagit hänsyn till de företag som hamnar på Small Cap 

eller Mid Cap. Samtliga undersökta företag är registrerade på Stockholmsbörsen och har 
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åtminstone delar av sin verksamhet i Sverige. Studien har därmed inte tagit hänsyn till de företag 

som inte är börsnoterade. Vidare ska företagen inkluderas av den svenska lagstiftningen. Utöver 

bolagen som omfattas av lagstiftningen, utgår studien även från att bolagen använder sig av GRI 

som ramverk vid upprättande av sina hållbarhetsrapporter. 

Olika variabler kan påverka hållbarhetsrapporter, men denna studie har avgränsats till två variabler; 

branschtillhörighet och företagsstorlek i form av antal anställda. Detta betyder att studien inte tagit 

hänsyn till andra variabler som exempelvis geografisk placering, räntabilitet eller storlek enligt 

nettoomsättningen. 

Studien har valt att undersöka hållbarhetsrapporter i detalj och på grund av uppsatsens tidsram har 

endast femton företag tagits med. De valda företagen är fem bolag vardera inom finans-, industri- 

och telekombranscherna som uppfyller studiens samtliga krav. Dessa företags hållbarhetsrapporter 

från år 2019 kommer att användas som underlag. Tidigare års hållbarhetsrapporter kommer inte att 

användas då studien fokuserar på att få så aktuell information som möjligt men också på grund av 

uppsatsens begränsade omfattning. 

Eftersom den ekonomiska aspekten i en hållbarhetsrapport i stor utsträckning bygger på olika 

nyckeltal från finansiella redovisningar, som omfattas i årsredovisningen, avser studien att fokusera 

på hållbarhetsrapportering av miljöaspekter samt sociala aspekter. Dessa aspekter är i detalj 

definierade till: miljöfrågor, sociala förhållanden, personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter 

och motverkan av korruption. Andra aspekter ingår inte i underlaget för studien.  
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1.6 Disposition 

Kapitel 1: Studien inleds med en introduktion, bakgrund och problematisering av ämnet. Därefter 

presenteras studiens syfte och forskningsfråga, samt vilka avgränsningar studien följer. 

Kapitel 2: Lagar och riktlinjer kring hållbarhetsrapportering presenteras för att läsaren ska förstå 

bakgrunden till den svenska lagstiftningen samt det globala initiativet GRI. 

Kapitel 3: I den teoretiska referensramen presenteras relevanta teorier i form av legitimitets- och 

intressentteorin. Därefter kommer tidigare forskning inom det valda ämnet och med det uppsatsens 

hypoteser. 

Kapitel 4: I metodkapitlet presenteras uppsatsens vetenskapliga och empiriska metoder. Därefter 

presenteras studiens forskningsstrategi, forskningsansats och forskningsmetod, samt urval, 

datainsamling och hur studien har gått tillväga. I detta kapitel presenteras också hur den insamlade 

datan ska testas för att pröva hypoteserna. 

Kapitel 5: Här redovisas och presenteras data som samlats in med hjälp av en innehållsanalys av 

företagens hållbarhetsredovisningar samt det resultat som uppnåtts. 

Kapitel 6: I detta kapitel presenteras en analys och utförlig diskussion kring studiens resultat, där 

analysen av resultaten kopplas till uppsatsens teoretiska referensram. Detta material ligger sedan 

till grund för uppsatsens slutsats. 

Kapitel 7: Här presenteras svar på studiens frågeställning i form av huvudsakliga slutsatser utifrån 

uppsatsens empiri, analys och diskussion. Därefter presenteras studiens bidrag och förslag på 

vidare forskning i ämnet.  
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2. Institutionalia, lagar och riktlinjer 

I detta kapitel presenteras lagar och ramverk kring hållbarhetsrapporteringen. Först presenteras 

vilka bolag som omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering. Sedan presenteras 

hållbarhetsrapportens innehåll och slutligen GRI- ramverket. 

2.1 Kravet på hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsredovisning, även kallad hållbarhetsrapport, definieras som ett verktyg företag 

använder för att mäta, rapportera, klargöra och visa upp vad företaget har uppnått i sitt arbete mot 

hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen visar vilken påverkan företaget har på omvärlden och 

beskriver både positiva och negativa effekter av företagets aktiviteter. Rapporten visar ett bolag 

från ett icke-finansiellt perspektiv, vilket ger en helhetsbild av bolaget (Frostenson & Helin, 2018). 

Kravet på hållbarhetsredovisning i den svenska lagstiftningen beror på företagets storlek. Enligt 

Bolagsverket (2019), ska varje bolag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor, göra en 

hållbarhetsredovisning. Dessa villkor, vilka gäller under båda de två senaste räkenskapsåren, är att: 

1. det genomsnittliga antalet anställda har varit mer än 250 

2. den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor 

3. den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor 

I och med att rapporteringen blir lagstadgad gäller en rad formella krav på rapporteringen som inte 

funnits tidigare. Ett exempel är att det införs en deadline för när rapporten senast måste vara 

upprättad vilken sammanfaller med när årsredovisningen ska vara klar. Lagen tillämpades första 

gången för det räkenskapsår som inleddes närmast efter den 31 december år 2016. Ett företag vilket 

hade kalenderår som räkenskapsår skulle därmed upprätta sin hållbarhetsrapport för första gången 

räkenskapsåret 2017. De nya kraven på hållbarhetsrapportering är införda i årsredovisningslagen 

(ÅRL). Där ingår sedan tidigare bestämmelser om vilken information som ska ingå i ett företags 

finansiella rapportering. 
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2.2  Rapportens innehåll; vad ska hållbarhetsrapporten innehålla? 

I och med att hållbarhetsrapporteringen blev lagstadgad gäller en rad formella krav som inte funnits 

tidigare. Enligt Riksdagens proposition 2016/17:CU2 ska hållbarhetsrapporten upplysa om hur 

företaget arbetar med: 1) miljöfrågor, 2) sociala förhållanden, 3) personalfrågor, 4) respekt för 

mänskliga rättigheter, samt 5) motverkande av korruption. 

Hållbarhetsrapporten ska enligt ÅRL innehålla information om: företagets affärsmodell, den policy 

som företaget tillämpar i de fem frågorna, inklusive de granskningar som har gjorts och på vilket 

sätt de har genomförts. Det ska också innehålla resultatet av den policy som tillämpas (i 

hållbarhetsfrågorna), vad företaget har för väsentliga risker som rör hållbarhetsfrågor, hur företaget 

hanterar riskerna och centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten. Utöver det 

ska de 50 största svenska noterade bolagen upplysa om sin mångfaldspolicy, där företaget beskriver 

vilken mångfaldspolicy som tillämpas och vilka mål som står bakom det, exempelvis ålder, kön 

och yrkesbakgrund. 

Om företaget har tillämpat särskilda riktlinjer vid upprättandet av rapporten (exempelvis GRI) ska 

det anges (för mer om GRI se nedan). Om rapporten saknar eller inte visar på någon policy i en 

eller flera av de fem frågorna ska orsaken beskrivas tydligt (Regeringens proposition 2015/16:193, 

2016). 

Vad en hållbarhetsrapport ska innehålla specificeras inte i detalj i lagen, men i förarbetena till lagen 

tas ett antal exempel upp på vilka uppgifter som bör vara med. Inom sociala aspekter kan det 

exempelvis vara: fackföreningars rättigheter, arbetsvillkor, social dialog, jämställdhet, information 

och samråd med arbetstagare, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, dialog med lokala grupper och 

åtgärder för att säkerställa skydd och utveckling av lokala grupper. I förarbetena skrivs också att 

aktuella och förutsägbara konsekvenser av företagets verksamhet på miljön bör finnas med.  

Exempel på detta kan vara: växthusgasutsläpp, vattenanvändning, klimatpåverkan, 

luftföroreningar, användning av energi från förnybara och icke-förnybara källor (Regeringens 

proposition 2015/16:193, 2016). 

Det framgår av förarbetena att det är naturligt att företag i sin rapportering förhåller sig till 

beslutade hållbarhetsmål, exempelvis de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och 

generationsmålet (Regeringens proposition 2015/16:193, 2016). Ett företag ska lämna de 

upplysningar om hållbarhet som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och 

resultat och konsekvenserna av verksamheten på de fem områdena. Omfattningen av 
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upplysningsskyldigheten beror på omständigheterna i det enskilda fallet och vad som är relevant. 

Verksamhetens art ska tillmätas stor betydelse i bedömningen. Detta framgår av förarbetena till 

lagen (Regeringens proposition 2015/16:193, 2016). 

Varje företag måste alltså själv bedöma vilka hållbarhetsupplysningar som är relevanta att lämna. 

Bedömningen ska göras med utgångspunkt i vad som kan antas vara relevant för företagets 

intressenter. Vilka dessa intressenter är blir föremål för företagets egen bedömning. Exempel på 

faktorer som kan ha betydelse för urvalet är: branschtillhörighet, underleverantörer och andra 

affärsförbindelser, antal anställda, produkter och tjänster samt internationell verksamhet 

(Regeringens proposition 2015/16:193, 2016). 

2.3 Global Reporting Initiative (GRI) 

Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende organisation som arbetar i samarbete med 

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) och United Nations Environment 

Programme (UNEP). Organisationens uppgift är att utveckla och implementera lämpliga riktlinjer 

för hållbarhetsrapportering gällande ett företags miljömässiga, sociala och ekonomiska arbete, med 

målet att framställa ett globalt användbart regelverk (GRI, 2002; GRI, 2008). 

För att ett företag ska kunna påstå att redovisningen upprättats enligt GRIs (2008) riktlinjer, måste 

fem krav uppfyllas i hållbarhetsrapporten: att redovisningen innehåller korrekt information om 

organisationen och dess styre, att upprätta ett innehållsindex som visar var GRI använts som 

referens i rapporten, att försäkra att rapporten stämmer överens med GRIs riktlinjer, men att vara 

tydliga med om något saknas i rapporten och inte stämmer överens med GRIs riktlinjer, samt att 

inkludera ett signerat intyg (av någon i styrelsen eller VD) att redovisningen stämmer överens med 

företagets verksamhet och att redovisningen upprättats i enlighet med GRIs riktlinjer. 

GRIs riktlinjer utgår från principer som organisationen anser är grundläggande vid upprättande av 

en balanserad hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna finns till för att underlätta jämförbarhet och 

uppmärksamma aktuella hållbarhetsfrågor för företagets intressenter. Principerna behandlar 

områden såsom transparens, relevans och neutralitet gällande de tre huvudområdena för 

hållbarhetsredovisning; miljö, ekonomi och företagets sociala ansvar (GRI, 2008).  

GRI (2008) förklarar vad de tre huvudområden omfattar. De ekonomiska aspekterna i en 

hållbarhetsrapport ska omfatta företagets påverkan på nationella och globala ekonomiska system, 

samt företagets löner, pensioner och skatter. På så vis ligger det en säkerhet i att rapporten stämmer 

överens med företagets finansiella redovisning. Miljöaspekterna omfattar och fokuserar på den 
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grad företagets produkter och tjänster påverkar miljön och klimatet, i form av gasutsläpp, 

återvinning och energi- samt vattenförbrukning. De sociala aspekterna består av följande delar; 

sociala förhållanden, personalfrågor, mänskliga rättigheter och arbete kring antikorruption. De 

sociala förhållanden beskriver företagets effekt på samhället,  personalfrågor behandlar 

arbetsrelationer och arbetsplatsen som helhet, mänskliga rättigheter behandlar områden som 

diskriminering och säkerhetspraxis, samt vilket arbete som görs för att motverka korruption. 

2.3.1 Miljöaspekter 

Miljöaspekterna omfattar punkter som behandlar företagets påverkan på miljön och klimatet, med 

syfte att uppmärksamma företagets miljöpolicy och på vilket sätt miljöfrågor hanteras (GRI, 2008). 

I detta ingår punkter som energi- och vattenförbrukning, växthusgasutsläpp, resursförbrukning, 

biologisk mångfald, avfall och eventuell miljöforskning samt innovation (Vitolla & Rubino, 2017). 

2.3.2 Sociala aspekter 

De sociala aspekterna i en rapport består av delar som behandlar sociala förhållanden, 

personalfrågor samt sociala frågor gällande mänskliga rättigheter och antikorruption (GRI, 2008; 

Vitolla & Rubino, 2017). Dessa punkter anser företag är viktiga att uppfylla, då arbetet mot att 

tillfredsställa dessa krav leder till att företag blir accepterade av samhället och därmed säkerställer 

sin långsiktiga överlevnad på marknaden (Fernando & Lawrence, 2014; Colleoni, 2013).  

De sociala förhållanden i en hållbarhetsrapport innefattar företagets sociala ansvar. Området 

omfattar frågor som gäller hälsa, säkerhet och dialog med lokalsamhället. Personalfrågorna i en 

hållbarhetsrapport innefattar hur väl företaget hanterar personalrelaterade frågor såsom personalens 

välmående, arbetsvillkor och jämställdhet. I en hållbarhetsrapport är det viktigt för företag att 

redovisa för hur de följer FN:s ramverk för mänskliga rättigheter och vilka åtgärder som tas för att 

stoppa brott mot mänskliga rättigheter, såsom säkerhet, diskriminering och rätten till lika arbete för 

lika lön. Hållbarhetsrapporten måste även innefatta de åtgärder företag vidtar mot bekämpning av 

intern såväl som extern korruption. Företag måste därmed redovisa för hur de följer FN:s globala 

program gällande antikorruption och mutor (SFS 2016:947; GRI, 2008). 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras relevanta teorier i form av legitimitets- och intressentteorierna i syfte att 

tydliggöra anledningen till vilken information ett företag fokuserar på i hållbarhetsrapporten. 

Därefter presenteras tidigare forskning inom det valda ämnet och uppsatsens hypoteser.  

3.1 Vetenskapliga teorier 

Den teoretiska referensramen innehåller teorier som har koppling till företagens 

hållbarhetsrapportering. Många teorier har använts för att förklara hur och varför företagen 

rapporterar som de gör, men ett flertal forskare och författare pekar på legitimitets- och 

intressentteorierna som de dominerande teorierna för att förklara hur företagen 

hållbarhetsrapporterar inom de sociala och miljömässiga aspekterna (Amran & Haniffa, 2011) samt 

(Hahn & Kühnen, 2013). Då tidigare forskning kommit fram till att legitimitets- och 

intressentteorin är bland de mest använda kommer denna uppsats att utgå ifrån dessa två teorier. 

3.1.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin handlar om förhållandet mellan ett företag och de sociala krav som ställs på 

företaget. Teorin kretsar kring uppfattningen om att företag ständigt strävar efter att fungera och 

anpassa sig till det samhälle de verkar i. Om dessa krav uppfylls påstås företaget ha legitimitet 

(Fernando & Lawrence, 2014). Dessa krav är inte fasta, utan förändras med tiden då samhället 

konstant förändras och kräver att företag anpassar sig efter omgivningens förutsättningar. 

Organisationer förväntas arbeta och anpassa sig efter en ständigt föränderlig miljö (Ismail & 

Haddaw, 2014; Fernando & Lawrence, 2014). 

Legitimitetsteorin bygger på ett socialt kontrakt mellan organisationen och det samhälle 

organisationen verkar i. Organisationer strävar efter att deras agerande ska uppfattas som legitimt 

och ligga i linje med de gränser och normer som samhället de verkar i ställt upp. Vad som uppfattas 

som legitimt eller inte är ständigt i förändring eftersom ett samhälle är organiskt och i konstant 

utveckling. Det innebär att organisationer måste vara lyhörda för den etik och moral som råder i 

omgivningen och samhället runt omkring (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitetsteorin har bland 

annat bidragit till att förklara förändringar i ett företags beteende – samhället förändras och  det 

som en gång var ett acceptabelt agerande hos ett företag är inte alls det längre. Om organisationen 

upptäcker att dess verksamhet inte sammanfaller med det sociala kontraktet krävs att åtgärder 

vidtas (Deegan, 2002). Det måste därmed finnas en samstämmighet mellan de värderingar som 
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finns i samhället och hur företaget agerar i ett antal frågor  Organisationen måste kontinuerligt  

försäkra sig om att dess agerande uppfattas som legitimt och överensstämmer med de förväntningar 

som finns (Deegan & Unerman, 2011). 

En hållbarhetsrapport kan uppfattas som en legitimitetsskapande strategi (Fernando & Lawrence, 

2014; Vitolla & Rubino, 2017). Fernando och Lawrence (2014) hävdar att företag upprättar 

rapporten i syfte att presentera sitt arbete gällande hållbarhet och de sociala krav som ställs. Med 

denna information om sitt hållbara företagande framstår företag som legitima för intressenter och 

sin omgivning. Arbete i strävan efter att uppnå legitimitet är ett sätt för företag att anpassa sitt 

beteende i enlighet med intressenternas förväntningar, exempelvis genom att implementera 

hållbarhetsprincipen i organisationens beslutsfattande och planering. På så vis blir företag 

accepterade av samhället och kan därmed fortsätta sin verksamhet och säkerställa sin överlevnad 

på marknaden (Fernando & Lawrence, 2014; Colleoni, 2013). Företagets överlevnad hotas om 

samhället uppfattar det som att organisationen brutit mot sitt sociala kontrakt, vilket i sin tur kan 

resultera i att kunder och leverantörer uteblir, finansiering stoppas samt andra negativa effekter. 

Legitimitet är därför en nödvändighet för organisationens fortsatta existens (Deegan, 2002). 

Cunha och Moneva (2018) pekar på att det är viktigt med införande av lagar vid behov av 

information gällande specifika hållbarhetsaspekter. En brist på tydliga regelverk resulterar i att 

företag själva väljer ut vilka punkter som ska tas med i hållbarhetsrapporten (Gürtürk & Hahn, 

2014). Förr redovisade företag aspekter som ansågs positiva bland intressenter. Därmed valde 

företagen bort information som uppfattades negativt gällande hållbart företagande och som 

eventuellt kunde skada företagets rykte och verksamhet. Syftet med detta var att framstå som 

legitima och vara bättre än konkurrenterna på marknaden (Vitolla & Rubino, 2017; Cunha & 

Moneva, 2018). Med införandet av tydliga och obligatoriska lagkrav redovisar företag idag 

aspekter i överensstämmelse med lagstiftningen. Företag kan därmed inte välja bort någon typ av 

information. (Cunha & Moneva, 2018).   

3.1.2 Intressentteorin 

Intressentteorin, beskriver förhållandet mellan ett företag och olika aktörer som har intressen i 

företaget. Dessa aktörer kallas intressenter. En intressent definieras som en person eller en grupp 

som kan påverka eller påverkas av företagets beslut, resultat och andra aktiviteter (Deegan & 

Unerman, 2011). En organisation har både interna och externa intressenter. Interna intressenter, 

vilka även kallas primära intressenter, är kärnan i organisationen och tillhandahåller tjänster till 

företaget (Neubaum, Dibrell & Craig, 2012). 
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Enligt Neubaum m.fl. (2012), är följande interna intressenter; anställda som arbetar för 

verksamheten mot lön/ersättning, investerare som investerar sina pengar i verksamheten (t.ex. 

delägare eller aktieägare), styrelse som styr den integrerade enheten och väljs av bolagets 

medlemmar vid årsstämman, samt chefer. Externa intressenter, även kallade sekundära 

intressenter, påverkar eller påverkas indirekt av företagets arbete. De deltar inte i företagets dagliga 

aktiviteter, men företagets handlingar påverkar dem. De använder företagets ekonomiska 

information för att få kunskap om dess resultat, lönsamhet och likviditet (Neubaum, Dibrell & 

Craig, 2012). Externa intressenter är; leverantörer som bidrar till organisationen (med till exempel 

råmaterial eller utrustning), kunder som företaget handlar med och tillhandahåller tjänster eller 

produkter till och förmedlare som skapar en länk mellan företaget och kunder (till exempel 

grossister, distributörer eller återförsäljare). Externa intressenter är också; konkurrenter som 

konkurrerar med organisationen genom att erbjuda liknande produkter eller tjänster på samma 

marknad, kreditgivare i form av individer, banker eller finansinstitut som tillhandahåller kapital 

till organisationen. Ytterligare externa intressenter är samhället och regeringen, där ett företag har 

ett ansvar gentemot samhället eftersom företaget använder samhällets värdefulla resurser. 

Företaget styrs och kontrolleras dessutom av statliga regler som ställer krav på företaget att till 

exempel betala skatt och avgifter eller vara transparent mot omvärlden. 

Både interna och externa intressenter har en viss påverkan på vad som ska tas med i 

hållbarhetsrapporten. Enligt GRI bör ett bolag identifiera viktiga intressenter, samt förklara hur 

bolaget jobbar mot intressenternas förväntningar i sin hållbarhetsredovisning (Fernandez-Feijoo 

m.fl., 2013). Ytterligare studier visar även att olika intressenter har olika effekt på företaget, vilket 

i sin tur påverkar hållbarhetsrapporten. En intressent med stor makt har stor påverkan på företaget 

och innehållet i rapporten, medan intressenter med mindre makt har mindre påverkan på 

hållbarhetsrapporteringen (Deegan, 2002). 

Intressenter med stor makt är de som har ekonomisk nytta av företaget som exempelvis investerare, 

kreditgivare, leverantörer och kunder (Mahadeo, Oogarah-Hanuman, & Soobaroyen, 2011). Neu, 

Warsame och Pedwell (1998) påpekar att investerare och kreditgivare använder sig av ett företags 

hållbarhetsarbete tillsammans med företagets finansiella resultat vid bedömning av avkastning och 

risk. Olika företag som tillhör olika branscher har sina egna intressentgrupper vilka har inflytande 

på både innehåll, omfattning och utformning av hållbarhetsredovisningen. En omfångsrik 

redovisning tyder på att företaget har ett större engagemang, det vill säga att intressenterna har 

högre krav och större påverkan på hållbarhetsredovisningen (Roca & Searcy, 2012). 

https://link-springer-com.ezproxy.hkr.se/article/10.1007%2Fs10551-013-1748-5#auth-1
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Cantrell, Kyriazis och Noble (2014) hävdar att intressentteorin betraktas som utgångspunkt för att 

ett bolag ska kunna bygga sociala och affärsrelaterade relationer med intressenterna. Genom 

utförandet av hållbarhetsrapporten får intressenterna förståelse för bolagets verksamhet och 

eventuella konsekvenser (Cunha & Moneva, 2018).  

3.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning presenteras nedan med utgångspunkt i uppsatsens syfte, det vill säga huruvida 

branschtillhörighet och storlek i form av antal anställda påverkar företagens 

hållbarhetsrapportering. 

3.2.1 Branschtillhörighet 

Forskning visar att företag som verkar inom samma bransch fokuserar på specifika punkter i sina 

hållbarhetsrapporter. Detta kan förklaras med att företag väljer att fokusera på vissa punkter och 

aspekter i sin hållbarhetsrapportering beroende på bransch. Eftersom företag som verkar i samma 

bransch erbjuder liknande tjänster, produkter och har liknande policy vid hantering av resurser och 

externa effekter, leder detta till liknande risker och möjligheter och därmed liknande fokuspunkter 

i hållbarhetsrapporterna. Roca och  Searcy (2012) pekar på att företag inom samma bransch brukar 

ha liknande affärsmodeller och arbetar inom samma lagstiftande miljö (Eccles m.fl., 2012; Roca & 

Searcy, 2012). 

Tidigare forskning har jämfört hållbarhetsinformation inom olika branscher utifrån GRI- 

ramverket. Holder-Webb, Cohen, Nath och Wood (2009) skriver att företag i finansbranschen 

tenderar att redovisa information inom alla hållbarhetsaspekter men med fokus på vissa områden. 

Finansbranschen är bra på att redovisa de ekonomiska aspekterna och rapporterar också 

information kring företagets arbete gällande miljöaspekterna. Organisationer i denna bransch 

lägger dock stor vikt på rapporteringen av de sociala aspekterna, specifikt gällande personalfrågor. 

Barako och Brown (2008) menar på att företag inom bank- och finanssektorn anser att deras 

anställda är en av de viktigaste tillgångarna.  Författarna pekar också på att företag inom denna 

bransch har större fokus på de sociala aspekterna då de rapporterar mer information angående 

relationer som företaget har med sina kunder och investerare. Detta beror på att dessa företag jobbar 

dagligen med investerare och kunder som kräver en viss grad tjänster och sociala relationer (Barako 

& Brown, 2008).  
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Gällande företag i industribranschen kom Roca och Searcy (2012) fram till att dessa 

organisationer rapporterar mest information med fokus på miljöaspekterna i sina 

hållbarhetsrapporter. Holder-Webb m.fl. (2009) hävdar att detta beror på att det arbete som företag 

inom industribranschen utför har effekt på miljön vilket i sin tur får större uppmärksamhet från 

olika intressenter. På så vis är företag i denna bransch mer utsatta för kritik om negativ påverkan 

på miljön skulle ske (Hackston & Milne, 1996; Holder-Webb m.fl., 2009). Dessa företag redovisar 

därför en större mängd information gällande miljöaspekter i sina hållbarhetsrapporter i förhållande 

till branscher som har mindre effekt på miljön som till exempel finansbranschen (Roca & Searcy, 

2012; Holder-Webb m.fl., 2009). 

Vad gäller telekombranschen så fann Hossain, Hecimovic och Lema (2015) att företag inom 

denna bransch redovisar mest information kring de sociala aspekterna. Telekombranschen lägger 

stor vikt vid rapportering av de sociala aspekterna eftersom företag inom telekombranschen strävar 

efter att ha en så bra kommunikation med sina intressenter som möjligt. Detta görs i syfte att uppnå 

fördelar gentemot sina konkurrenter på marknaden (Hossain m.fl., 2015). Genom att rapportera 

mycket information inom de sociala  aspekterna kommunicerar företagen inom telekombranschen 

med olika intressenter, speciellt med privatpersoner och företag. Företagen försöker ta fram en stor 

del information om hur intressenternas integritet ska skyddas i dagens digitala värld (Tãtaru, 

Fleacã, & Fleacã, 2019). 

Denna studie kommer därmed att använda branschtillhörighet som en avgörande variabel då 

tidigare forskning visar på att branschtillhörighet är en faktor som påverkar informationen i 

företagens hållbarhetsrapporter och vilket fokus denna information har. Rapportens första tre 

hypoteser blir därmed: 

Hypotes 1: Hållbarhetsrapporter för företag inom finansbranschen fokuserar mest på de sociala 

aspekterna. 

Hypotes 2: Hållbarhetsrapporter för företag inom industribranschen fokuserar mest på de 

miljömässiga aspekterna. 

Hypotes 3: Hållbarhetsrapporter för företag inom telekombranschen fokuserar mest på de sociala 

aspekterna. 

3.2.2 Företagsstorlek 

Ett antal studier visar att mängden information i hållbarhetsredovisningar även påverkas av 

företagsstorlek, där företagsstorlek mäts efter antal anställda, totala tillgångar eller 
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nettoomsättning. Redan år 1995 skriver Meek, Roberts och Gray (1995) att större bolag lägger mer 

vikt vid informationsrapportering än vad mindre stora bolag gör. Även Schreck och Raithel (2018) 

hävdar att företagets storlek är en viktig faktor för hur mycket information som finns med i 

företagets hållbarhetsrapport. I likhet med Meek, Roberts och Gray (1995) kom även Schreck & 

Raithel (2018) fram till att större bolag använder sig av hållbarhetsrapporter för att bli mer synliga 

och legitimera sig på marknaden. Författarna hävdar dessutom att intressenterna pressar större 

bolag till att rapportera mer icke-finansiell information (Meek, Roberts & Gray, 1995; Schreck & 

Raithel, 2018). Större företag är mer synliga i samhället och påverkar omgivningen i högre grad, 

därför utsätts de för ytterligare granskning (Hahn & Kühnen 2013). 

Precis som tidigare studier visat, anser Gamerschlag m.fl. (2010) att stora bolag rapporterar mer 

hållbarhetsinformation i sin hållbarhetsrapport än andra som är mindre stora. I sin studie 

kategoriserar författarna företagsstorlek efter antalet anställda, till skillnad från andra som använder 

storlek mätt efter totala tillgångar eller nettoomsättning.. Hahn och Kühnen (2013), samt 

Fernandez-Feijoo m.fl. (2013) hävdar att detta beror på att intressen från aktörer, som anställda, 

kan kräva mer information i hållbarhetsrapporten. 

Då tidigare forskning visat på ett positivt samband mellan företagsstorlek i form av antal anställda 

och mängden information i hållbarhetsrapporten kommer denna studie att använda storlek i form 

av antal anställda som avgörande variabel. Företagets anställda är en del av de interna 

intressenterna och kärnan i organisationen. Rapportens fjärde hypotes blir därmed: 

Hypotes 4: Ju högre antal anställda ett företag har, desto större mängd hållbarhetsinformation 

har företaget i sin hållbarhetsrapport. 

3.3 Teorisammanfattning och analysmodell 

Företag strävar ständigt efter att fungera och anpassa sig efter det samhälle de verkar i. Då samhället 

konstant förändras kräver det att företag anpassar sig efter omgivningens krav och förväntningar. 

Organisationer förväntas arbeta och anpassa sig efter en ständigt föränderlig miljö för att anses 

legitima (Ismail & Haddaw, 2014; Fernando & Lawrence, 2014). En hållbarhetsrapport och dess 

utformning kan därmed ses som en legitimitetsskapande strategi då företag presenterar sitt arbete 

gällande hållbarhet och andra sociala krav som ställs. Med denna information om bolagets hållbara 

företagande framstår bolagen som legitima för sina intressenter och sin omgivning (Fernando & 

Lawrence, 2014; Vitolla & Rubino, 2017). Intressenter är personer eller grupper som påverkar eller 

påverkas av företagets beslut, resultat och andra aktiviteter. Det är därför viktigt för företag att 
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redovisa sitt hållbarhetsarbete gällande vad som driver företaget framåt för att framstå som legitima 

och därmed bli accepterade av samhället. På så vis kan företag fortsätta sin verksamhet och 

säkerställa sin långsiktiga överlevnad på marknaden (Deegan & Unerman, 2011; Fernando & 

Lawrence, 2014; Colleoni, 2013). 

Förr redovisade företag enbart sådant som ansågs positivt bland intressenterna och all information 

som uppfattades negativt valdes således bort. På så vis framstod företag som mer legitima och 

framgångsrika på marknaden än sina konkurrenter, och vad de kanske egentligen var (Vitolla & 

Rubino, 2017; Cunha & Moneva, 2018). Med införandet av tydliga och obligatoriska lagkrav 

redovisar företag idag aspekter i överensstämmelse med lagstiftningen och kan därmed inte välja 

bort någon typ av information (Cunha & Moneva, 2018). 

Intressenter kan däremot påverka mängden information och vilket fokus den har i själva 

hållbarhetsredovisningen. En organisation har både interna och externa intressenter, där både de 

interna och externa intressenterna har en påverkan på vilken information som ska redovisas i 

hållbarhetsrapporten. Enligt GRI bör ett bolag identifiera sina primära intressenter, såsom anställda 

och investerare, samt förklara hur bolaget jobbar mot intressenternas förväntningar i sin 

hållbarhetsredovisning (Neubaum, Dibrell & Craig, 2012; Fernandez-Feijoo m.fl., 2013). 

Ytterligare studier visar även att olika intressenter har olika effekt på företaget, vilket i sin tur 

påverkar hållbarhetsrapporten. Eccles m.fl. (2012) hävdar att företag som verkar inom samma 

bransch tenderar att sätta fokus på samma specifika punkter i sina hållbarhetsrapporter. Eftersom 

företag som verkar i samma bransch erbjuder liknande tjänster och produkter samt arbetar inom 

samma regelverk, leder detta till att liknande fokus görs gällande informationen i 

hållbarhetsrapporterna (Eccles m.fl., 2012; Roca & Searcy, 2012). 

Tidigare forskning visar att studiens undersökta branscher fokuserar på olika aspekter vid 

rapportering av hållbarhetsrapporter. Företag inom finansbranschen lägger större vikt på 

rapporteringen av de sociala aspekterna (Holder-Webb m.fl., 2009; Barako & Brown, 2008). 

Företag inom industribranschen rapporterar mest information med fokus på miljöaspekterna i sina 

hållbarhetsrapporter (Roca & Searcy, 2012; Holder-Webb m.fl., 2009), och företag inom 

telekombranschen redovisar mest information kring de sociala aspekterna (Hossain m.fl. 2015; 

Tãtaru m.fl., 2019). 

Tidigare studier pekar också på en positiv korrelation mellan mängden information i 

hållbarhetsrapporteringen och företagets storlek, där företagsstorlek mäts efter totalt antal 

anställda. Schreck & Raithel (2018) fann att större bolag använder sig av hållbarhetsrapporter för 

https://link-springer-com.ezproxy.hkr.se/article/10.1007%2Fs10551-013-1748-5#auth-1
https://link-springer-com.ezproxy.hkr.se/article/10.1007%2Fs10551-013-1748-5#auth-1
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att bli mer synliga och för att kunna legitimera sig på marknaden. Anställda är en av de viktigaste 

intressenterna och de kan därför kräva att mer information gällande vissa punkter redovisas i 

hållbarhetsrapporten (Hahn & Kühnen, 2013; Fernandez-Feijoo m.fl., 2013; Schreck & Raithel, 

2018). 

Studiens analysmodell bildas därmed utifrån hypoteserna. Tanken bakom är att branschtillhörighet 

och storlek i form av antalet anställda har en påverkan på mängden hållbarhetsinformation i ett 

företags hållbarhetsrapport (se figur 3.1). 

 

 

Figur 3.1 Grafisk gestaltning av studiens modell 

 

Modellens variabler förklaras mer ingående i följande kapitel.  
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens vetenskapliga och empiriska metod. Dessutom presenteras 

bakomliggande argument till vald forskningsstrategi, forskningsansats och forskningsmetod, samt 

urval, datainsamling och hur studien har gått tillväga. I detta kapitel presenteras även studiens 

reliabilitet och validitet. 

4.1 Vetenskaplig metod 

Syftet med uppsatsens studie är att undersöka och jämföra hur mängden hållbarhetsinformation 

skiljer sig åt i upprättandet av hållbarhetsrapporter mellan finans-, industri- och telekombranschen. 

Syftet är också att se om företagsstorlek i form av antal anställda påverkar mängden 

hållbarhetsinformation. Enligt Thurén (2007) finns det två vetenskapliga sätt att gå tillväga med en 

undersökning, antingen genom positivism eller hermeneutik. Då hermeneutik utgår ifrån ett 

tolkningsperspektiv med syfte att förstå varför något har utförts på ett visst sätt, stryks det 

hermeneutistiska sättet i denna uppsats. Anledningen till detta är att uppsatsens analys inte bygger 

på tro, utan istället har sin grund i en deduktiv forskningsansats i form av hypoteser som sedan 

prövas (Thurén, 2007). Uppsatsens studie har därför utgått ifrån ett positivistiskt sätt, där insamlat 

material använts till att analysera, förklara och framförallt att ta reda på vilken påverkan 

branschtillhörighet och företagsstorlek har på en hållbarhetsrapport (Thurén, 2007; Bryman & Bell, 

2015). 

4.1.1 Forskningsstrategi och metod 

Enligt Bryman och Bell (2015) kan en forskningsstudie baseras på antingen en kvalitativ eller 

kvantitativ undersökningsstrategi. Kvalitativa metoder utgår ifrån text som analysenhet, medan 

kvantitativa metoder utgår från siffror som analysenhet (Bryman & Bell, 2015). Då kvalitativa 

forskningsstrategier primärt utgår ifrån att studera text och annan icke-numerisk information, 

kommer uppsatsens forskningsstrategi att utgå ifrån på en kvantitativ forskningsansats i form av 

en multipel fallstudie. En multipel fallstudie möjliggör för forskaren att undersöka flera fall 

samtidigt och därefter jämföra dem med varandra. Den skiljer sig från en enkel fallstudie vilken 

enbart studerar ett specifikt fall på djupet, (Bryman & Bell, 2015). Detta angreppssätt passar syftet 

med denna studie eftersom det gör det möjligt att närmare titta på hur mängden 

hållbarhetsinformation i hållbarhetsredovisningarna skiljer sig åt mellan företagen inom finans-, 

industri- och telekombranscherna både beroende på branschtillhörighet men även storlek i form av 
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antal anställda. Denna forskningsmetod underlättar för att sedan kvantifiera innehållet, där datan i 

varje innehållsanalys kodas i en kodningsmall och omvandlas till kvantifierbara resultat i form av 

siffror. Därmed bildas underlag som används för att nå en slutsats och tydligare uppfattning av 

forskningsämnet (Denscombe, 2016). 

4.1.2 Forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2015) kan en forskningsansats vara deduktiv, induktiv eller abduktiv. Den 

abduktiva ansatsen är en kombination av teorier, empiri och metod som tillsammans används för 

att utveckla nya teorier, medan den induktiva ansatsen innebär att generella slutsatser kring ämnet 

dras utifrån insamlad empiri i form av observerad data. Deduktion har sin utgångspunkt ur 

befintliga teorier där det empiriska materialet sedan tolkas för att kunna härleda slutsatser (Bryman 

& Bell, 2015). Den deduktiva ansatsen ansågs mest lämplig för uppsatsen eftersom denna studie 

grundar sig på att undersöka och jämföra hypoteser gällande hållbarhetsredovisning. 

4.2 Empirisk metod 

I detta avsnitt ges en redogörelse för de urval, litteratursökning och datainsamling, 

operationalisering och tillvägagångssätt som ligger till grund för att besvara studiens 

forskningsfråga. Först redogörs för urvalet för att vidare behandla studiens datainsamling och dess 

metod. Vidare beskrivs studiens operationalisering och därefter gås tillvägagångssättet igenom för 

vilken undersökningsteknik som använts. En beskrivning av vilken typ av data som använts samt 

studiens reliabilitet och validitet tas även upp i denna del. 

4.2.1 Urval och bortfall 

Val av företag grundas främst på att de ska vara Large Cap-företag inom tre olika branscher. För 

att ett företag ska hamna på Large Cap bör dess börsvärde vara minst en miljard euro (Blidberg, 

2019). Detta betyder därmed att studien inte har tagit hänsyn till de företag som hamnar på Small 

Cap eller Mid Cap. Studien har därmed heller inte tagit hänsyn till de företag som inte är 

börsnoterade. Tanken bakom att studera stora företag bygger på att Large Cap-företag är mer 

likvida än börsnoterade bolag på mindre marknader, såsom Small- eller Mid Cap. För Large Cap-

företag finns det vanligtvis alltid en köpare eller säljare av företagets aktier vid en viss tidpunkt 

och till en viss prisnivå. Large Cap-företagen har därmed tydligare och mer lättillgänglig 

information eftersom det omfattar företag med fasta rutiner för hur publicerade rapporter hanteras. 

Stora företag har dessutom stor påverkan på miljön och samhället (Hahn & Kühnen 2013). 
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Enligt Högskolan Kristianstads databas i bolagsinformation med årsredovisningar Retriever 

Business, så finns det totalt 89 företag som hamnar på Large Cap (fram till 2020-05-05). Denna 

uppsats har valt att undersöka hållbarhetsrapporter i detalj och på grund av uppsatsens tidsram har 

endast 15 företag tagits med. De 89 företagen är ”populationen” och de 15 studerade företagen är 

urvalet eller ”stickprovet” som motsvarar ungefär 17 procent av populationen. Vid jämförelse med 

tidigare studier ansågs antalet företag var tillräckligt för att studera både hur en hållbarhetsrapport 

skiljer sig åt mellan olika branscher, samt hur företagsstorlek i form av antal anställda påverkar 

mängden information i hållbarhetsrapporten. 

Samtliga undersökta företag är registrerade på Stockholmsbörsen och har åtminstone delar av sin 

verksamhet i Sverige, vilket gör det lättare att komma åt företagens hållbarhetsrapporter. Valet att 

studera endast svenska bolag utgår ifrån att olika länder har olika lagar och regler samt en brist på 

denna typ av studier i Sverige. Vidare ska företagen inkluderas av den svenska lagstiftningen, det 

vill säga att varje bolag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor ska upprätta en 

hållbarhetsrapport: under båda de två senaste räkenskapsåren ska det genomsnittliga antalet 

anställda har varit mer än 250, den redovisade balansomslutningen ska ha varit mer än 175 miljoner 

kronor och/ eller att den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor. 

Utöver bolagen som omfattas av lagstiftningen, utgår studien även från att bolagen använder sig 

av GRI som ramverk vid upprättande av sina hållbarhetsrapporter. Att studien utgår ifrån ett och 

samma ramverk är med anledning av att det gör bolagen mer jämförbara. Valet av GRI som 

ramverk grundas på att GRI har en ledande roll inom hållbarhetsredovisning, samt att GRI 

förväntas ge en ökad trovärdighet för ett företags hållbarhetsredovisning (Frostenson, Helin & 

Sandström, 2015; Hedberg & Malmborg, 2003).  

De valda företagen är femton bolag inom finans-, industri- och telekombranscherna som uppfyller 

studiens samtliga krav. Branscherna valdes ut utifrån kriterierna att branscherna bör särskilja sig åt 

gällande den verksamhet företagen ägnar sig åt samt att branscherna i sig inte studerats tillsammans 

i Sverige tidigare.  

Företagen i respektive bransch valdes ut bland de 89 företag som hamnar på Large Cap. Om 

branschen i sig hade mindre antal företag, som till exempel telekombranschen, så valdes samtliga 

företag ut. Om branschen i sig hade fler företag som till exempel industribranschen så valdes 

företaget till studien ut utifrån kriteriet att det skulle vara ett välkänt företag med en lång ”närvaro” 

i Sverige. I finansbranschen valdes företag som kategoriseras som banker (i motsats till till exempel 

investmentbolag). Utvalda företag inom respektive sektor är: 
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Tabell 4.1 Utvalda företag 

 

Lika många företag inom samma bransch har studerats för att få jämförbara resultat.  

4.2.2 Litteratursökning och datainsamling 

Litteraturen till denna studie består av vetenskapliga artiklar och journaler och relevanta böcker. 

Sökning efter elektronisk litteratur utfördes i Högskolan Kristianstads databas, Summon, samt 

Google Scholar, där de primära kriterierna varit att all litteratur som används är vetenskaplig och 

referentgranskad, peer review, för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten.. Ett begränsat antal 

sökord har använts där inspiration för hur sökningen ska ske  har hämtats från Denscombes 

(Denscombe, 2016). Relevanta böcker lånade från Högskolan Kristianstad har dessutom använts 

för att stärka studien. 

Vid insamling av data används sekundärdata i form av bolagens rapporter för räkenskapsåret 2019. 

Året är valt för att få en tydlig och så aktuell bild som möjligt över hur företagen 

hållbarhetsrapporterar efter införandet av hållbarhetslagen. De valda bolagen är stora företag som 

har haft möjlighet att ändra, uppdatera, rapportera och hålla en stabil nivå på 

hållbarhetsinformationen. Då den ekonomiska aspekten i en hållbarhetsrapport i stor utsträckning 

bygger på olika nyckeltal från finansiella redovisningar, som omfattas i årsredovisningen, avser 

studien att fokusera på hållbarhetsrapportering av miljöaspekter och sociala aspekter. De rapporter 

som studien utgår från är hållbarhetsredovisningar som, enligt GRI-ramverket, inkluderar 

information kring miljöfrågor, sociala förhållanden, personalfrågor, respekt för mänskliga 

rättigheter, samt motverkande av korruption. 
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4.2.3 Operationalisering 

Operationalisering utgår från att definiera forskningsämnet för att sedan kunna urskilja, samla in 

och mäta relevant data. Därmed blir resultatet av en studie olika beroende på vilken data som 

studeras (Olsson & Sörensen, 2011). Nedan presenteras och förklaras uppsatsens 

undersökningsvariabler och studerade data, där mängden hållbarhetsinformation i 

hållbarhetsrapporterna är den beroende variabeln och branschtillhörighet samt antalet anställda är 

de oberoende variablerna. 

4.2.3.1 Beroende variabel 

Beroende variabel är den variabel som förklaras av andra variabler och kan ändras beroende på 

förändring av de andra variablerna (Körner & Wahlgren, 2012). Mängden information i 

hållbarhetsrapporten är uppsatsens beroende variabel. Variabeln har valts med anledning av att det 

nya lagkravet som infördes år 2016 kräver att samtliga stora bolag måste redovisa sitt miljömässiga 

arbete och även sitt arbete gällande sociala frågor såsom sociala förhållanden, personalfrågor, 

mänskliga rättigheter och antikorruption (Civilutskottets betänkande 2016/17:CU2, 2016). Den 

beroende variabeln mängden information i hållbarhetsrapporten har valts för att kunna besvara 

studiens syfte då olika faktorer (som tidigare diskuterats i delkapitel 3.2) kan påverka hur mycket 

företagen rapporterar i sina hållbarhetsredovisningar. 

4.2.3.2 Oberoende variabel 

Oberoende variabel beskrivs som den styrande och förklarande variabeln som har påverkan på den 

beroende variabelns utfall i “kausalitetssamband” eller orsakssamband (Körner & Wahlgren, 

2012). Då studien undersöker om branschtillhörighet och antal anställda är påverkande faktorer på 

informationen i hållbarhetsrapporter, utgör dessa uppsatsens oberoende variabler. Det finns sedan 

tidigare studier som har undersökt vilken påverkan olika oberoende variabler har på informationen 

i hållbarhetsrapporter (Hackston & Milne, 1996; Barako & Brown, 2008; Holder-Webb m.fl., 

2009; Gamerschlag m.fl., 2010; Eccles m.fl., 2012; Roca & Searcy, 2012; Hossain m.fl., 2015). 

Branschtillhörighet valdes som oberoende variabel med anledning av att den ger en tydlig 

gränsdragning mellan olika företag som har olika intressenter och arbetar inom olika områden 

(Roca & Searcy, 2012). 

 En annan faktor som kan påverka ett företags hållbarhetsrapport är ett företags storlek, vilket kan 

mätas efter nettoomsättning, totala tillgångar eller antalet anställda (Gamerschlag, Möller & 

Verbeeten, 2010). Då intressenter, som anställda, kan kräva mer information i hållbarhetsrapporten 
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har denna studie valt att ha storlek, i form av antal anställda som oberoende variabel. Hahn och 

Kühnen (2013), samt Fernandez-Feijoo m.fl. (2013) hävdar att att intressen från aktörer, som 

anställda, kan kräva mer information i hållbarhetsredovisningen vilket gör antal anställda till en 

passande oberoende variabel. 

I följande del beskrivs innehållsanalysen som använts för att kvantifiera hållbarhetsinformationen 

i de utvalda företagens rapporter.  

4.2.4 Innehållsanalys 

En innehållsanalys är en forskningsteknik som används för att tolka och dra slutsatser från texter. 

Denna forskningsteknik kan visa nya insikter, öka forskarens förståelse för särskilda fenomen eller 

kan även ge information om praktiska åtgärder (Krippendorff, 2004). Då en innehållsanalys gör 

det möjligt att kvantifiera innehållet i en text betyder det att innehållsanalysen är en användbar 

teknik att användas i denna studie. Företagens hållbarhetsrapporter undersöks och kvantifieras för 

att på så sätt se hur de skiljer sig åt inom olika områden. I denna studie har en innehållsanalys 

genomförts av varje hållbarhetsrapport för de femton undersökta företagen. Innehållsanalysen i 

rapporten utgår ifrån en checklista som är skapad utifrån GRI-riktlinjerna för 

hållbarhetsrapportering och vilken presenteras nedan. 

4.2.4.1 Checklista 

Checklistan har utformats så att den följer GRIs riktlinjer för vad en hållbarhetsrapport bör 

innehålla. Vid utformandet av checklistan har inspiration från Leo och Nilsson (2018) samt Basic 

och Nordin (2018) hämtats. Då dessa tidigare studier använt sig av liknande metoder vid utförandet 

av sina respektive studier och kommit fram till tillförlitliga resultat, ansågs denna metod även passa 

denna studie. Tabellen nedan skapades i Excel, och visar checklistan som innefattar olika områden 

inom miljö och sociala aspekter. Utifrån de fem valda huvudområdena innehåller tabellen också 

ett antal delområde, samt information gällande dessa områden. Den utformade checklistan har 

sedan använts som mall för att analysera samtliga företags hållbarhetsrapporter för år 2019. För 

varje företag har en egen checklista skapats (se bilagor 1-15). Insamlad information har sedan 

överförts till en kodningsmall vilken presenteras i detalj i följande avsnitt. 
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Tabell 4.2 Checklista skapad efter GRI-riktlinjerna för hållbarhetsrapportering 

 

Hållbarhetsrapporten kännetecknas av de riktlinjer GRI tagit fram vilket avgör vilken typ av 

information som redovisas i hållbarhetsrapporten. Checklistan är som nämns i ovan avsnitt 

utformad efter GRIs riktlinjer för de sociala och miljömässiga punkterna. Poängfördelningen sker 
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på följande sätt: ett företag får 1 (ett) poäng i checklistan då information presenteras i enlighet med 

GRIs riktlinjer inom ett delområde gällande de sociala- eller miljömässiga aspekterna. Om ett 

företags redovisade information för ett specifikt delområde inte uppfyller GRIs riktlinjer, eller inte 

alls nämns, sätts 0 (noll) poäng vid delområdet i checklistan.  

Tabell 4.3 Förklaring gällande poängfördelning 

 

Dessa poäng ställs sedan samman i en kodningsmall som gör det lättare att jämföra den data och 

empiri som har samlats in. Kodningsmallen visar därmed en tydligare bild över antal rapporterade 

parametrar samt gör det möjligt att kvantifiera studiens frågeställning till siffror. 

4.2.4.2 Kodningsmall 

Studiens data har samlats in och har sedan flyttats över till en kodningsmall. En kodningsmall gör 

det lättare att jämföra den data och empiri som har samlats in. Kodningsmallen visar därmed en 

tydligare bild över antal rapporterade parametrar samt kvantifierar studiens frågeställning till 

siffror. Utgångspunkten för följande kodningsmall, som skapats i Excel, är checklistan ovan. Om 

ett företag till exempel redovisar fyra parametrar gällande företagets arbete inom huvudområdet 

sociala förhållanden, anges det som fyra av fem (4/5) i kodningsmallen inom det givna området. 

Sedan sammanställs varje område till ett sammanlagt resultat inom den aspekt som studerats, där 

både den sociala och miljömässiga aspekten innefattar sammanlagt 14 punkter vardera. Detta sätt 

gör det lättare att se resultatet och jämföra hur mängden hållbarhetsinformation skiljer sig åt mellan 

studiens utvalda branscher gällande de sociala och miljömässiga aspekterna.  
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Tabell 4.4 Kodningsmall 

 

Utöver antal poäng visar kodningsmallen företagets börsvärde vilket används för att ge en 

översiktsbild av företagets ställning på marknaden. Antal anställda används i tabellen för att kunna 

se hur stora företagen i denna studie är, och för att sedan kunna jämföra samtliga  femton företag. 

Kodningsmallen presenterar de fem huvudområden som används i checklistan delade under 

respektive aspekt. Miljöaspekterna är inte listade som de sociala aspekterna eftersom det endast 

finns ett huvudområde inom miljöaspekter i jämförelse med fyra huvudområden inom de sociala 

aspekterna. Anledningen till detta är att huvudområdet miljöfrågor innefattar allmän information, 

medan de andra fyra huvudområdena innehåller specifik information. Enligt den svenska 

lagstiftningen och GRI-ramverket ska hållbarhetsrapporten upplysa om hur företaget arbetar med 

dessa fem områden (se kap 2. Institutionalia).  

Sedan sammanställs samtliga kodningsmallar i en tabell som möjliggör att jämföra antalet poäng 

för alla företag i de tre undersökta branscherna. Det är också möjligt att se skillnaden mellan 

företagens poäng bland de sociala aspekterna respektive miljöaspekterna. Antalet anställda kan 

även tydligt utläsas bredvid aspekterna som undersökts tillsammans med vilka poäng som uppnåtts. 

Börsvärdet används i tabellen för att ge en översiktsbild av företagens ställning på marknaden.  
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4.2.5 Dataanalys 

För att analysera datan som har samlats in och testa hypoteserna som skapats utifrån det teoretiska 

underlaget, har undersökningen testats på följande statistiska sätt: vid undersökning av vilken 

påverkan branschtillhörighet har på en hållbarhetsrapport, används Wilcoxons teckenrangtest, och 

för att ta reda på vilken påverkan storlek i form av antal anställda har på mängden 

hållbarhetsinformation, används en linjär regressionsanalys. Resultatet kopplas sedan till studiens 

befintliga teorier och jämförs därefter med tidigare forskning. Detta används för att kunna besvara 

studiens frågeställning och att säkerställa tillförlitligheten i studiens slutsats. 

Wilcoxons teckenrangtest och regressionsanalys utförs med hjälp av det statistiska programmet 

SPSS då SPSS är en av de mest använda mjukvaror vid analyser inom den kvantitativa metoden 

(Bryman och Bell, 2015). Genom att studera p-värde och signifikansnivå kan det utredas om det 

finns en signifikant skillnad eller om det finns en signifikant regressionen mellan den observerade 

datan. P-värdet står för sannolikhet och används för att testa om resultatet beror på tillfälligheter 

eller om resultatet är som förväntat. Signifikansnivå används för att ange att beslutet inte bygger 

på slump, utan att sambandet existerar för populationen. Signifikansnivå på fem procent brukar 

användas i studier inom samma område och anses ge en tillräckligt hög tillförlitlighet (Körner & 

Wahlgren, 2015). 

4.2.5.1 Wilcoxons teckenrangtest 

Wilcoxons teckenrangtest, på engelska Wilcoxon signed rank test, är ett icke-parametriskt 

statistiskt hypotestest som används vid okända fördelningar eller små stickprov. Testet används för 

att jämföra två relaterade uppsättningar poäng eller observationer (parvisa observationer) som har 

gemensam skala och tillhör samma stickprov. Wilcoxons teckenrangtest används för att bedöma 

om det finns en signifikant skillnad mellan dessa två observationer (Körner & Wahlgren, 2015). 

Denna studie använder Wilcoxons teckenrangtest för att testa de första tre hypoteserna. För var och 

en av hypoteserna, det vill säga för var och en av branscherna, genomförs ett test. Vid 

genomförandet av testet inleds resultatet med en tabell av beskrivande statistik som beskriver den 

observerade datan med hjälp av lägesmått som medelvärde och spridningsmått som 

standardavvikelse (Körner & Wahlgren, 2015). Sedan presenteras resultatet för testet som visar om 

företagen fokuserar mest på de sociala aspekterna eller på miljöaspekterna. Vid signifikansnivå på 

fem procent, om variabeln har p-värde som understiger 5 procent, så finns det en signifikant 
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skillnad och då kan hypotesen påvisas, medan om p-värdet överstiger fem procent så skillnaden är 

inte signifikant och det går inte att påvisa hypotesen (Körner & Wahlgren, 2015). 

4.2.5.2 Regressionsanalys 

För att undersöka om den oberoende variabeln - företagsstorlek i form av antal anställda - påverkar 

den beroende variabeln,  det vill säga mängden hållbarhetsinformation, genomförs en linjär 

regressionsanalys. Regressionsanalys används för att undersöka sambandet mellan två variabler 

som eventuellt har ett kausalt samband, det vill säga variabeln Y beror på nivån av variabeln X 

(Körner & Wahlgren, 2015). 

Denna studie använder regressionsanalys för att testa den fjärde hypotesen. Genom att analysera 

regressionsmodellen ska modellens förklaringsgrad och justerade förklaringsgrad  tas hänsyn till. 

Förklaringsgraden visar hur stor del den beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna 

i modellen. Detta betyder att förklaringsgraden presenterar hur stor del av antalet poäng som verkar 

bero på antalet anställda. Förklaringsgraden ligger mellan 0 och 1 och kan utläsas som procent. 

Problemet med förklaringsgrad att den inte tar hänsyn till antalet oberoende variabler som ingår i 

regressionen, då den ökar vid flera variabler. Som en lösning och för en mer precis tolkning brukar 

den justerade förklaringsgraden användas som ger en mer korrekt bild över vilken påverkan den 

styrande variabeln har på den beroende variabeln (Körner & Wahlgren, 2015). I denna studie 

används endast en enda oberoende variabel, vilket betyder att skillnaden mellan värdet på 

förklaringsgraden respektive den justerade oansenlig  (Körner & Wahlgren, 2015). Vid 

signifikansnivå på fem procent, om variabeln har p-värde som understiger 5 procent, så finns det 

ett signifikant samband och då kan hypotesen påvisas, medan om p-värdet överstiger fem procent 

så är sambandet inte signifikant och det går inte att påvisa hypotesen (Körner & Wahlgren, 2015). 

4.2.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innefattar om resultatet blir liknande ifall undersökningen görs om på nytt. Därför är 

reliabilitet en viktig del av kvantitativ forskning. Aspekten visar på hur pålitligt studiens urval och 

insamlade material är, samtidigt som det utgår ifrån att påvisa hur väl undersökningen har utförts 

(Bryman & Bell, 2015). I denna uppsats har företagens egna hållbarhetsrapporter analyserats och 

den insamlade datan har kontrollkörts i programmet SPSS för att få så pålitliga resultat som möjligt. 

Enligt Bryman och Bell (2015) är validitet en aspekt som syftar till att ta reda på om studiens 

resultat är relevanta eller inte. Validitet delas upp i två delar, den inre och den yttre validiteten. Den 

inre validiteten visar på om det finns någon koppling mellan studiens teorier och observationer, 
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medan den yttre validiteten är ute efter att ta reda på om studien kan generaliseras (Bryman & Bell, 

2015). Informationen i företagens hållbarhetsrapporter har genomgått en innehållsanalys som är en 

välkänd metod för att tolka och dra slutsatser från texter (Krippendorff, 2004). Innehållsanalysen i 

rapporten utgår ifrån en checklista som är skapad utifrån GRI-riktlinjerna för 

hållbarhetsrapportering och där checklistan skapats med inspiration från Leo och Nilsson (2018) 

samt Basic och Nordin (2018). Då tidigare studier har använt sig av liknande metoder vid 

utförandet av sina respektive studier och kommit fram till tillförlitliga resultat, ansågs samma 

metodik även passa för denna studie och  därmed stärka studiens validitet. 
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5. Empiriskt resultat 

I detta kapitel redovisas det resultat och den data som samlats in med hjälp av ovan beskrivna 

innehållsanalys av företagens hållbarhetsredovisningar. Först presenteras en översiktlig 

sammanfattning av innehållet för samtliga företags kodningsmallar vilken sedan följs av ett 

sammanfattande resultat av de utförda testerna, Wilcoxons teckenrangtest och regressionsanalysen. 

Testet har gjorts med hjälp av statistikprogrammet, SPSS, och genomförts för respektive bransch 

för att testa hypotes 1-3. För att testa hypotes 4 har en regressionsanalys använts, vars resultat tagits 

fram med hjälp av statistikprogrammet, SPSS. Därefter presenteras de valda branscherna i en 

sammanfattande presentation, följt av en kort beskrivning av respektive företag, där mål och vision 

betonas. Varje företags resultat visas i form av en ifylld kodningsmall. Under varje bransch 

presenteras resultatet för det utförda testet, Wilcoxons teckenrangtest och kapitlet avslutas med en 

presentation av resultatet från regressionsanalysen. 

5.1 Resultatöversikt 

Nedan följer en sammanfattande resultatöversikt. 

5.1.1 Kodningsresultat 

Tabellen nedan visar en sammanställning av samtliga studerade företags kodningsmallar. Här 

framgår också börsvärde och antal anställda tillsammans med poängen för respektive aspekt samt 

företagets totala antal poäng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Tabell 5.1  Sammanställning av innehållet från samtliga företags kodningsmallar 

 
Kommentar: Tabellens siffror är en sammanställning av innehållet från samtliga kodningsmallar 

 

5.1.2 Sammanfattande testresultat av Wilcoxons teckenrangtest och 

regressionsanalysen 

Vid testningen av hypotes 1-3, det vill säga huruvida den oberoende variabeln branschtillhörighet 

påverkar den beroende variabeln mängden hållbarhetsinformation i företagens 

hållbarhetsrapporter, så utkristalliserades följande resultat:  

Wilcoxons teckenrangtest av finansbranschen visar att samtliga studerade företag inom 

finansbranschen har fler poäng för de sociala aspekterna än vad de har inom miljöaspekterna. Testet 

visar också att det genomsnittliga antalet poäng för de fem företagens miljöaspekter ligger på 6,8 

poäng respektive 11,0 poäng för de sociala aspekterna (se 5.2.6). 

Resultatet från industribranschen visar att samtliga studerade företag inom industribranschen har 

fler poäng för miljöaspekterna än vad de har  för de sociala aspekterna. Det framgår också att det 
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genomsnittliga antalet poäng för de fem företagens miljöaspekter ligger på 13,6 poäng respektive 

12 poäng för de sociala aspekterna (se 5.3.6). 

Vad gäller telekombranschen så framgår det av testet att samtliga studerade företag inom 

telekombranschen har fler poäng för de sociala aspekterna än vad de har för miljöaspekterna. Testet 

visar också att det genomsnittliga antalet poäng för de fem företagens miljöaspekter ligger på 6,4 

poäng respektive 11,8 poäng för de sociala aspekterna (se 5.4.6) 

För att testa hypotes 4, det vill säga om den oberoende variabeln företagsstorlek i form av antal 

anställda påverkar den beroende variabeln, mängden hållbarhetsinformation, genomfördes en linjär 

regressionsanalys. Analysen visar att p-värdet för regressionsmodellen ligger på 0,023 eller 2,3 

procent där signifikansnivån ligger på 5 procent. För att undersöka om regressionen mellan antal 

anställda och antal poäng är signifikant jämförs p-värdet med signifikansnivån. P-värdet är lägre 

än signifikansnivån, vilket leder till att regressionen är signifikant. Detta betyder att antalet 

anställda har en påverkan på mängden hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporterna (se 5.5). 

Nedan följer en presentation av respektive bransch, de fem studerade företagen i respektive bransch 

och kodning av respektive företags hållbarhetsinformation. Varje branschavsnitt avslutas med en 

redovisning av testresultatet för just denna bransch vilket genomförts med Wilcoxons 

teckenrangtest. 

5.2 Finansbranschen 

Finansbranschen är en del av Stockholmsbörsens Large Cap och består av bolag som köper, säljer 

och erbjuder finansiella tjänster, såsom banker och investeringsbolag. Nedan kommer bolagen 

Avanza, Handelsbanken, Nordea SEB, och Swedbank att presenteras och deras respektive 

hållbarhetsrapporter att undersökas utifrån studiens uppsatta checklista. Sedan presenteras samtlig 

insamlad data för respektive bolag, samt en ifylld kodningsmall.  

5.2.1 Avanza  

Avanza är en svensk bank vars arbete framförallt kretsar kring sparande, placeringar och pension. 

Företagets framskjutna position beror till stor del på digitala tjänster som möjliggör aktiehandel för 

privatpersoner till konkurrensanpassade marknadspriser. Företaget redovisar sitt hållbarhetsarbete 

i en hållbarhetsrapport som är uppställd efter GRIs riktlinjer, där Avanza betonar att företagets mål 

är uppställda efter deras kunder. Då kunderna ställs i stort fokus, mäter Avanza måluppfyllelse 

efter kundnöjdhet och personalens utmärkelser (Avanza, 2020). 
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Tabellen nedan visar antalet poäng Avanza har i respektive aspekt. Poängen utgår från den 

insamlade information företaget presenterat i sin hållbarhetsrapport. Informationen har kodats 

enligt checklistan som finns i bilaga 1. 

Tabell 5.2 Kodning av Avanza (se bilaga 1) 

 
Kommentar. Siffrorna är baserade på information i Avanzas hållbarhetsrapport år 2019 (Avanza, 2020) 

Resultatet visar att Avanza får 10 av 14 poäng i sitt hållbarhetsarbete när det gäller de sociala 

aspekterna. Företaget redovisar information på samtliga punkter gällande personalfrågor och 

motverkande av korruption men får bara 1 poäng av 4 när det gäller respekt för mänskliga 

rättigheter.. När det gäller att redovisa  hållbarhetsarbetet för miljöfrågor är Avanza betydligt längre 

bak, där företaget enbart uppnår 4 av 14 poäng. Totalt uppgår Avanzas poäng till 14 av 28 möjliga. 

5.2.2 Handelsbanken  

Handelsbanken är en bank med huvudkontor i Sverige som erbjuder ett omfattande utbud av 

finansiella tjänster för företag och privatpersoner som omfattar framförallt finansiering, 

värdeskapande och trading på aktiemarknaden. Företagets mål är uppställda efter att vara ett 

hållbart företag med goda kundrelationer och hög lönsamhet, där företagets hållbara företagande 

framställs för intressenter i en hållbarhetsredovisning uppsatt efter GRIs riktlinjer (Handelsbanken, 

2020).  
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Tabellen nedan visar antalet poäng Handelsbanken har i respektive aspekt. Poängen utgår från den 

insamlade informationen företaget presenterat i sin hållbarhetsrapport. Informationen har kodats 

enligt checklistan som finns i bilaga 2. 

Tabell 5.3 Kodning av Handelsbanken (se bilaga 2) 

 
Kommentar. Siffrorna är baserade på information i Handelsbankens hållbarhetsrapport år 2019 (Handelsbanken, 2020) 

Resultatet visar att Handelsbanken är långt fram i sitt hållbarhetsarbete när det gäller de sociala 

aspekterna där företaget uppnår 13 av 14 poäng. Företaget redovisar i stort sett information för 

samtliga områden inom de sociala aspekterna där enbart en punkt utelämnats gällande de sociala 

förhållanden. När det gäller att redovisa  hållbarhetsarbetet för miljöfrågor är Handelsbanken 

längre bak, där företaget enbart uppnår 6 av 14 poäng. Totalt uppnår Handelsbanken 19 av 28 

poäng. 

5.2.3 Nordea  

Nordea är en skandinavisk bank med huvudkontor i Finland som fokuserar på att erbjuda lån och 

pension, samt sparande- och investeringsrådgivning åt sina kunder, som framförallt består av 

privatpersoner och företag. Nordeas hållbara företagande framställs för intressenter i en 

hållbarhetsredovisning uppsatt efter GRIs riktlinjer. I rapporten betonar företaget fokus på personal 

banking, en digital tjänst som omfattar ett heltäckande utbud av finansiella tjänster och lösningar. 
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Nordeas mål är väldigt centrerade kring denna tjänst och benämns som en tjänst Nordea använder 

till att uppfylla sina kunders behov, oavsett vad det handlar om (Nordea, 2020). 

Tabellen nedan visar antalet poäng Nordea fått inom respektive område för den information de 

redovisat i sin hållbarhetsrapport för år 2019. Informationen har kodats enligt checklistan som finns 

i bilaga 3. 

Tabell 5.4 Kodning av Nordea (se bilaga 3) 

 
Kommentar. Siffrorna är baserade på information i Nordeas hållbarhetsrapport år 2019 (Nordea, 2020) 

Resultatet visar att Nordea uppnår 11 av 14 poäng när det gäller redovisning av sitt 

hållbarhetsarbete kopplat till de sociala aspekterna. När det gäller miljöfrågor får företaget 10 av 

14 poäng. Totalt uppgår Nordeas poäng till 21 av 28 möjliga. 

5.2.4 SEB 

Skandinaviska Enskilda Banken, förkortat SEB, är en nordisk koncern med fokus på finanssektorn 

som strävar efter att uppnå en positiv vision och strategi utifrån ett hållbart företagande. 

Informationen gällande SEBs arbete kring hållbart företagande presenteras i företagets 

hållbarhetsrapport utifrån GRIs riktlinjer. Företagets vision grundar sig på att bidra med hållbar 

finansiering, investeringar och innovation åt sina kunder och affärer, där fokus läggs på goda 
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arbetsvillkor åt personal, en hållbar industri, och att ha en bra relation med det omgivande samhället 

(SEB, 2020). 

Tabellen nedan visar antalet poäng SEB har i respektive aspekt. Poängen utgår från den insamlade 

informationen företaget presenterat i sin hållbarhetsrapport. Informationen har kodats enligt 

checklistan som finns i bilaga 4. 

Tabell 5.5 Kodning av SEB (se bilaga 4) 

 
Kommentar. Siffrorna är baserade på information i SEB:s hållbarhetsrapport år 2019 (SEB, 2020) 

Resultatet för SEB visar att företaget är längre fram i sitt hållbarhetsarbete när det gäller de sociala 

aspekterna än för miljöfrågorna, där SEB redovisar information för främst företagets sociala 

förhållanden. För de sociala aspekterna uppnår företaget 9 av 14 poäng, gentemot 6 av 14 poäng 

för den miljömässiga aspekten. Totalt uppgår SEB:s poäng till 15 av 28.. 

5.2.5 Swedbank  

Swedbank är en svensk börsnoterad bank som erbjuder digitala tjänster för sina kunder gällande 

bank och försäkring. Företaget arbetar framförallt med lån, betalningar och sparande, med fokus 

på ett hållbart företagande som ska bidra till värdeskapande på lång sikt åt företagets intressenter. 

Swedbanks hållbarhetsredovisning följer GRIs riktlinjer och strävar efter att ge företagets 

intressenter en mer djupgående förståelse gällande Swedbanks arbete ur ett hållbart perspektiv 

(Swedbank, 2020). 
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Tabellen nedan visar antalet poäng Swedbank har i respektive aspekt. Poängen utgår från den 

insamlade informationen företaget presenterat i sin hållbarhetsrapport. Informationen har kodats 

enligt checklistan som finns i bilaga 5. 

Tabell 5.6 Kodning av Swedbank (se bilaga 5) 

 
Kommentar. Siffrorna är baserade på information i Swedbanks hållbarhetsrapport år 2019 (Swedbank, 2020) 

Resultatet visar att Swedbank framförallt redovisar information för sitt hållbarhetsarbete när det 

gäller de sociala aspekterna, där företaget uppnår 12 av 14 möjliga poäng. För Swedbank gällande 

de sociala aspekterna läggs fokus främst på att redovisa information för personalfrågor och sociala 

förhållanden. När det gäller miljöfrågorna är företaget lite längre bak, då företaget får 8 av 14 

möjliga poäng. Totalt uppgår Swedbanks poäng till 20 av 28 poäng. 

5.2.6 Wilcoxons teckenrangtest för finansbranschen 

Nedan presenteras resultatet av Wilcoxons teckenrangtest för finansbranschen vilket genomförts 

med hjälp av programmet SPSS. 

Tabell 5.7.a Beskrivande statistik för finansbranschen 
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Tabell 5.7.a visar antalet företag inom finansbranschen (N), det genomsnittliga antalet poäng för 

varje aspekt (Mean), standardavvikelse för antalet poäng för varje aspekt (Std. Deviation) och det 

minimala och maximala antalet poäng för varje aspekt för de studerade företagen. I tabellen 

framgår att antalet företag är fem och att det genomsnittliga antalet poäng för miljöaspekterna 

ligger på 6,8 poäng respektive 11,0 poäng för de sociala aspekterna. 

 

Tabell 5.7.b Wilcoxon teckenrangtest 

 

Tabell 5.7.b visar information angående differenser, där en differens förklaras som skillnaden 

mellan antalet poäng för de sociala aspekterna minus antalet poäng för miljöaspekterna för 

respektive företag. Negativa differenser representerar de företag som har fler antal poäng för 

miljöaspekterna än vad de har för de sociala (Negative Ranks), medan positiva differenser 

representerar de företag som har fler antal poäng för sociala aspekterna (Positive Ranks). Tabellen 

visar också fallet när det inte finns någon skillnad i antalet poäng (Ties). Därefter visar tabellen 

ytterligare information angående rangordning av differenser. I tabellen framgår medelrangen för 

respektive negativa och positiva differenser (Mean Rank) och rangsumman för respektive 

differenser (Sum of Ranks). Det som är intressant från tabellen är att se vilken aspekt som har fler 

antal poäng, vilket kan läsas från kolumn (N) som visar antalet företag som har fler antal poäng i 

respektive aspekt. Tabellen visar att samtliga studerade företag inom finansbranschen har fler 

poäng för de sociala aspekterna än vad de har inom miljöaspekterna. 
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Tabell 5.7.c Statistiskt test och p-värdet 

 

Tabell 5.7.c visar z-värde (Z) och p-värde (Asymp. Sig.). Z-värdet visar den standardiserade 

fördelningen vid en normalfördelat stickprov (Körner & Wahlgren, 2015). Detta värde är inte 

intressant i studiens fall eftersom p-värdet är det värde som används i studiens hypotesprövning 

och har diskuterats under punkt 4.2.5. P-värdet ligger på 0,043, det vill säga 4,3 procent och som 

nämnts tidigare använder denna studie en signifikansnivå på fem procent. För att undersöka om det 

finns en signifikant skillnad mellan sociala aspekter och miljöaspekter inom finansbranschen 

jämförs p-värdet med signifikansnivån. P-värdet är lägre än signifikansnivån, vilket leder till att 

skillnaden är signifikant. Samtidigt visar tabell 5.7.b att fem av fem företag, det vill säga samtliga 

studerade företag inom finansbranschen har fler poäng för de sociala aspekterna än vad de har inom 

miljöaspekterna. 

5.3 Industribranschen 

Industribranschen är en del av Stockholmsbörsens Large Cap och är en grupp företag som 

producerar industriella produkter för konsumenter eller för andra företag. Ett företag klassificeras 

tillhöra industribranschen baserat på de produkter som produceras eller säljs av företaget och som 

skapar företagets största inkomstkällor (Alla Branscher, 2020). Nedan kommer bolagen ABB, Alfa 

Laval, Atlas Copco, Skanska och Volvo att presenteras och deras respektive hållbarhetsrapporter 

att undersökas utifrån studiens uppsatta checklista. Sedan presenteras samtlig insamlad data för 

respektive bolag, samt en ifylld kodningsmall. 

5.3.1 ABB  

ABB ”Asea Brown Boveri” är ett svenskt-schweiziskt bolag och definieras som en global pionjär 

inom kraft- och automationsteknik. Med över 130 år av innovation är koncernen idag ledande inom 

digitala industrier och består av ett flertal divisioner. ABB:s kärnverksamhet är inriktad mot 

tekniska lösningar som används inom energi- och industrisektorn och innefattar exempelvis 

kontrollsystem, mjukvaror samt batterisystem. Idag finns koncernen på alla kontinenter, och har 

störst närvaro i Nordamerika och Europa. ABB finns i över 100 länder runt om i världen och i 
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Sverige har företaget en tydlig närvaro på ungefär 30 orter. ABB lägger stor vikt vid hållbar 

utveckling och den skapar en naturlig del i verksamheten. Detta leder till att företaget strävar efter 

balans mellan å ena sidan den ekonomiska utvecklingen, och å andra sidan miljöförbättringar och 

det sociala ansvaret (ABB, 2020). 

Tabellen nedan visar antalet poäng ABB har i respektive aspekt. Poängen utgår från den insamlade 

informationen företaget presenterat i sin hållbarhetsrapport. Informationen har kodats enligt 

checklistan som finns i bilaga 6. 

Tabell 5.8 Kodning av ABB (se bilaga 6) 

 
Kommentar. Siffrorna är baserade på information i ABB:s hållbarhetsrapport år 2019 (ABB, 2020) 

Resultatet visar att ABB är mycket långt framme i sitt hållbarhetsarbete i miljöfrågor där företaget 

uppnår 14  poäng av 14 möjliga. Även gällande de sociala aspekterna är ABB långt framme och 

uppnår 13 poäng av 14 möjliga. Totalt uppgår ABB:s poäng till 27 av 28 möjliga. 

5.3.2 Alfa Laval  

Alfa Laval är ett världsledande tillverkningsbolag inom värmeöverföring, separering och 

flödeshantering. Bolaget levererar specialprodukter och processtekniska lösningar till 

huvudsakligen industriella aktörer på en global nivå. Företaget har 42 stora produktionsenheter; 22 

i Europa, 10 i Asien, 8 i USA och 2 i Latinamerika. Det har dessutom fler än 110 servicecenter, 

som har möjlighet att leverera servicetjänster i fler än 160 länder. Detta innebär att Alfa Laval har 



 

43 

 

kunden i fokus och finns nära sina kunder när behov uppstår. Alfa Laval betraktar hållbarhet som 

kärnan i sin verksamhet och strävar efter att uppnå en hög grad av hållbarhetsutveckling. Bolaget 

arbetar enligt följande  affärsprinciper; öppenhet, integritet, miljöhänsyn och social medvetenhet. 

Dessa inkluderar respekt för de anställdas mänskliga rättigheter och de samhällen koncernen 

arbetar i. Alfa Laval arbetar dessutom för att minska miljöpåverkan, genom att leverera produkter 

och lösningar som bidrar till att förbättra energieffektiviteten, minska koldioxidutsläpp och 

minimera miljöföroreningar (Alfa Laval, 2020). 

Tabellen nedan visar antalet poäng Alfa Laval har i respektive aspekt. Poängen utgår från den 

insamlade informationen företaget presenterat i sin hållbarhetsrapport. Informationen har kodats 

enligt checklistan som finns i bilaga 7. 

Tabell 5.9 Kodning av Alfa Laval (se bilaga 7) 

 
Kommentar. Siffrorna är baserade på information i Alfa Lavals hållbarhetsrapport år 2019 (Alfa Laval, 2020) 

Resultatet visar att Alfa Laval är mycket långt fram i sitt hållbarhetsarbete i miljöfrågor där 

företaget uppnår 14  poäng av 14 möjliga. Även gällande de sociala aspekterna är Alfa Laval långt 

framme och uppnår 12 poäng av 14 möjliga. Totalt uppnår Alfa Laval 26 av 28 poäng. 

5.3.3 Atlas Copco  

Atlas Copco är ett globalt industriföretag och har cirka 39 000 medarbetare och kunder i mer än 

180 länder. Bolaget grundades ursprungligen 1873 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Atlas 
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Copco har idag verksamhet på global nivå med störst verksamhet i Europa, Nordamerika och 

Asien. Bolaget levererar bland annat kompressorer, vakuum-utrustningar, generatorer, pumpar, 

industriverktyg och monteringssystem. Det tillhandahåller energi- och flödeslösningar (Atlas 

Copco, 2020a). Atlas Copco levererar hållbar och lönsam tillväxt. Detta innebär att bolaget strävar 

efter att minimera miljöpåverkan, säkerställa att medarbetare är trygga och friska, samt att på ett 

etiskt sätt växa med nolltolerans för korruption i hela värdekedjan (Atlas Copco, 2020b). 

Tabellen nedan visar antalet poäng Atlas Copco har i respektive aspekt. Poängen utgår från den 

insamlade informationen företaget presenterat i sin hållbarhetsrapport. Informationen har kodats 

enligt checklistan som finns i bilaga 8. 

Tabell 5.10 Kodning av Atlas Copco (se bilaga 8) 

 
Kommentar. Siffrorna är baserade på information i Atlas Copcos hållbarhetsrapport år 2019 (Atlas Copco, 2020) 

Resultatet visar att Atlas Copco är långt framme i sitt hållbarhetsarbete i miljöfrågor där företaget 

uppnår 13 poäng av 14 möjliga. Även gällande de sociala aspekterna är Atlas Copco långt framme 

och uppnår 12 poäng av 14 möjliga. Totalt uppnår Atlas Copco 25 av 28 poäng. 

5.3.4 Skanska  

Skanska är en byggkoncern med bas i Sverige som består av fyra verksamhetsgrenar med inriktning 

mot bygg, bostads- och fastighetsutveckling, samt infrastruktur. Skanska lägger stor vikt vid sitt 

hållbarhetsarbete och strävar efter att bli helt klimatneutrala år 2045. Företaget ställer flera 
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hållbarhetskrav på sig själva och redovisar dessa i sin hållbarhetsredovisning, som är uppställd 

efter GRIs riktlinjer, där bland annat Agenda 30 och de globala målen för hållbar utveckling ställs 

i fokus (Skanska, 2020). 

Tabell 5.11 Kodning av Skanska (se bilaga 9) 

 
Kommentar. Siffrorna är baserade på information i Skanskas hållbarhetsrapport år 2019 (Skanska, 2020) 

Resultatet visar att Skanska är mycket långt framme i sitt hållbarhetsarbete i miljöfrågor där 

företaget uppnår 14 poäng av 14 möjliga. Även gällande de sociala aspekterna är företaget långt 

framme och uppnår 12 poäng av 14 möjliga. Totalt uppnår Skanska 26 av 28 poäng. 

5.3.5 Volvo  

Volvo är ett aktiebolag som står som moderbolag för Volvokoncernen. Denna består till största del 

av Volvo Group, grenen som är ansvarig för att tillverka bilar, lastbilar, bussar och industriella 

drivsystem. Volvo redovisar sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsrapport uppställd efter GRIs 

riktlinjer, där rapporten betonar hur ansvarsfulla Volvo är i sitt hållbarhetsarbete. De pekar också 

på att de är bland de ledande företagen i världen när det gäller framsteg inom områden som 

miljöforskning och innovation. Företaget betonar även vikten av att skapa värde för sina kunder 

och det omgivande samhället genom säkrare och mer effektiva samt hållbara transportlösningar 

(Volvo, 2020). 
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Tabell 5.12 Kodning av Volvo (se bilaga 10) 

 
Kommentar. Siffrorna är baserade på information i Volvos hållbarhetsrapport år 2019 (Volvo, 2020) 

Resultatet visar att Volvo är långt framme i sitt hållbarhetsarbete i miljöfrågor där företaget uppnår 

13 poäng av 14 möjliga. När det gäller de sociala aspekterna uppnår företaget 11 poäng av 14 

möjliga. Totalt uppnår Volvo  24 av 28 poäng. 

5.3.6 Wilcoxons teckenrangtest för industribranschen 

Nedan presenteras resultatet av Wilcoxons teckenrangtest för industribranschen vilket genomförts 

med hjälp av programmet SPSS. För mer detaljerad information om tabellernas innehåll se 5.2.6. 

 

Tabell 5.13.a Beskrivande statistik för industribranschen 

 

I tabellen framgår att antalet företag är fem och att det genomsnittliga antalet poäng för 

miljöaspekterna ligger på 13,6 poäng respektive 12 poäng för de sociala aspekterna. 
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Tabell 5.13.b Wilcoxon teckenrangtest 

 

Tabellen visar att samtliga studerade företag inom industribranschen har fler poäng för de 

miljöaspekterna än vad de har inom sociala aspekterna. 

 

Tabell 5.13.c Statistiskt test och p-värdet 

 

Tabellen visar att p-värdet ligger på 0,038, det vill säga 3,8 procent och som nämnts tidigare 

använder denna studie en signifikansnivå på fem procent. För att undersöka om det finns en 

signifikant skillnad mellan sociala aspekter och miljöaspekter inom industribranschen jämförs p-

värdet med signifikansnivån. P-värdet är lägre än signifikansnivån, vilket leder till att skillnaden 

är signifikant. Samtidigt visar tabell 5.13.b att fem av fem företag, det vill säga samtliga studerade 

företag inom industribranschen har fler poäng för miljöaspekterna än vad de har för de sociala 

aspekterna. 

5.4 Telekombranschen 

Telekombranschen är en del av Stockholmsbörsens Large Cap och består av företag som arbetar 

med att erbjuda, sälja och utveckla kommunikationsmedel inom telekommunikation, som till 

exempel radio, telefoni och satellitnavigation. Nedan presenteras bolagen Ericsson, Millicom, 

Nordic Entertainment Group, Tele2 och Telia. Deras respektive hållbarhetsrapporter undersöks 

utifrån studiens uppsatta checklista och därefter presenteras samtlig insamlad data för respektive 

bolag, samt en ifylld kodningsmall. 
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5.4.1 Ericsson 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, mer känt som Ericsson, är ett internationellt företag med 

huvudkontor i Sverige. Företaget anses vara en av världens största leverantörer av 

telekommunikation till olika operatörer, där Ericsson lägger fokus på att utveckla tjänster som kan 

underlätta för kunderna i den digitaliserade världen. Ericsson ställer hållbarhetskrav på sitt arbete 

genom att implementera FNs riktlinjer i enlighet med Agenda 2030. Detta hållbarhetsarbete 

presenterar Ericsson i sin hållbarhetsrapport som upprättats enligt GRIs riktlinjer (Ericsson, 2020). 

Tabellen nedan visar antalet poäng Ericsson har i respektive aspekt. Poängen utgår från den 

insamlade informationen företaget presenterat i sin hållbarhetsrapport. Informationen har kodats 

enligt checklistan som finns i bilaga 11. 

Tabell 5.14 Kodning av Ericsson (se bilaga 11) 

 

Kommentar. Siffrorna är baserade på information i Ericssons hållbarhetsrapport år 2019 (Ericsson, 2020) 

Resultatet visar att Ericsson redovisar mer hållbarhetsinformation för sitt arbete gällande de sociala 

aspekterna, där företaget uppnår 12 av 14 poäng.. När det gäller miljöfrågorna är Ericsson lite 

längre bak i förhållande till de sociala aspekterna, där företaget uppnår 8 av 14 poäng. Totalt uppnår 

Ericsson  20  av 28 poäng. 
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5.4.2 Millicom  

Millicom är ett telekommunikationsbolag som främst verkar på marknader som representeras av 

utvecklingsländer, så kallade tillväxtmarknader. Millicoms affärsmodell utgår från att påskynda 

den digitala tillväxten bland stora, medelstora och små bolag samt att gynna och utveckla den 

digitala upplevelsen för deras verksamheter och kunder. Företaget är stolt över sitt hållbara 

företagande och redovisar sin information kring detta arbete i en hållbarhetsrapport som är 

upprättad efter GRIs riktlinjer (Millicom, 2020). 

Tabellen nedan visar antalet poäng Millicom har i respektive aspekt. Poängen utgår från den 

insamlade informationen företaget presenterat i sin hållbarhetsrapport. Informationen har kodats 

enligt checklistan som finns i bilaga 12. 

Tabell 5.15 Kodning av Millicom (se bilaga 12) 

 

Kommentar. Siffrorna är baserade på information i Millicoms hållbarhetsrapport år 2019 (Millicom, 2020) 

Resultatet visar att Millicom redovisar mer hållbarhetsinformation för sitt arbete gällande de 

sociala aspekterna, där företaget uppnår 12 av 14 poäng med fokus på sociala förhållanden och 

personalfrågor. När det gäller miljöfrågor är Millicom lite längre bak i relation till de sociala 

aspekterna, där företaget uppnår 6 av 14 poäng. Totalt uppnår Millicom 18 av 28 poäng. 
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5.4.3 Nordic Entertainment Group  

Nordic Entertainment Group (NENT) är ett svenskt medieföretag som arbetar inom streaming och 

främst består av reklamfinansierade TV- kanaler, samt tjänster såsom Viaplay. Företaget verkar 

framförallt inom Norden och betonar vikten av hållbarhet för att uppnå sina mål. NENT presenterar 

sina mål och hållbara arbete i en hållbarhetsrapport som är uppställd efter GRIs riktlinjer. NENTs 

affärsmodell är uppbyggd efter företagets finansiella mål som innefattar intäkter från 

streamingtjänster och andra abonnemangsrelaterade tjänster, där företagets fokus för år 2020 ligger 

i att öka antal prenumeranter genom att erbjuda ett bredare utbud av sport gentemot sina 

konkurrenter (Nordic Entertainment Group, 2020). 

Tabellen nedan visar antalet poäng NENT Group har i respektive aspekt. Poängen utgår från den 

insamlade informationen företaget presenterat i sin hållbarhetsrapport. Informationen har kodats 

enligt checklistan som finns i bilaga 13. 

Tabell 5.16 Kodning av NENT Group (se bilaga 13) 

 

Kommentar. Siffrorna är baserade på information i NENT Group:s hållbarhetsrapport år 2019 (Nordic Entertainment 

Group, 2020) 

Resultatet visar att NENT redovisar mer hållbarhetsinformation för sitt arbete gällande de sociala 

aspekterna, där företaget uppnår 11 av 14 poäng.. När det gäller miljöfrågorna är NENT längre bak 
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i relation till de sociala aspekterna, där företaget uppnår 5 av 14 poäng. Totalt uppgår NENT:s 

poäng till 16  av 28 möjliga. 

5.4.4 Tele2  

Tele2 är ett bolag inom telekombranschen och Sveriges näst största telekomföretag med 

verksamhet i sju länder. Tele2 bedriver verksamhet inom bredband, fast telefoni, mobiltelefoni, 

kabel-TV samt streaming-, internet- och datatjänster,. Bolaget erbjuder tjänster huvudsakligen till 

small-to-medium-sized bolag, men även till privatpersoner på den europeiska marknaden. 

Företagets grundläggande värderingar grundar sig i att alla människor har lika värde och ska ha 

lika möjligheter. Tele2 erbjuder tjänster och lösningar som förenklar kommunikation mellan 

människor och maskiner oavsett avstånd. Detta kan bidra till mindre resande, transporter, 

pappersförbrukning och gör det lättare och effektivare för kunder. Målet är att vara en miljömässigt 

hållbar verksamhet genom att minimera miljöpåverkan och sträva efter maximal 

kostnadseffektivitet med kvalitet (Tele2, 2020).  

Tabellen nedan visar antalet poäng Tele2 har i respektive aspekt. Poängen utgår från den insamlade 

informationen företaget presenterat i sin hållbarhetsrapport. Informationen har kodats enligt 

checklistan som finns i bilaga 14. 

Tabell 5.17 Kodning av Tele2 (se bilaga 14) 

 
Kommentar. Siffrorna är baserade på information i Tele2s hållbarhetsrapport år 2019 (Tele2, 2020) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefoni
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
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Resultatet visar att Tele2 är långt fram i sitt hållbarhetsarbete i sociala aspekter där företaget uppnår 

13 poäng av 14 möjliga med fokus på personalfrågor och respekt för mänskliga rättigheter. När det 

gäller miljöfrågorna är Tele2 långt efter i relation till de sociala aspekterna, där företaget uppnår 6 

av 14 poäng. Totalt uppnår Tele2 19 av 28 poäng. 

5.4.5 Telia 

Telia är ett bolag som verkar inom telekomsektorn och är Sveriges största teleoperatör. Telias 

tjänster inkluderar att erbjuda och sälja fast telefoni, internetuppkoppling samt mobiltelefoni till 

privatpersoner och företag. Telia arbetar aktivt med hållbarhet och strävar efter att agera etiskt och 

ansvarsfullt gentemot sina kunder och intressenter, där företaget presenterar hållbarhetsinformation 

i en hållbarhetsredovisning som är upprättad efter GRIs riktlinjer. Företaget har även ställt upp ett 

hållbarhetsmål om att bli helt koldioxidneutralt och att inte längre bidra till växthuseffekten år 2030 

(Telia, 2020).  

Tabellen nedan visar antalet poäng Telia har i respektive aspekt. Poängen utgår från den insamlade 

informationen företaget presenterat i sin hållbarhetsrapport. Informationen har kodats enligt 

checklistan som finns i bilaga 15. 

Tabell 5.18 Kodning av Telia (se bilaga 15) 

 
Kommentar. Siffrorna är baserade på information i Telia:s hållbarhetsrapport år 2019 (Telia, 2020) 

Resultatet visar att Telia redovisar mer hållbarhetsinformation för företagets sociala aspekter, där 

företaget uppnår 11 av 14 poäng med fokus på personalfrågor och respekt för mänskliga rättigheter. 
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När det gäller att redovisa information för miljöfrågorna är Telia längre bak i relation till de sociala 

aspekterna, där företaget uppnår 7 av 14 poäng. Totalt uppnår Telia 18 av 28 poäng. 

5.4.6 Wilcoxons teckenrangtest för telekombranschen 

Nedan presenteras resultatet av Wilcoxons teckenrangtest för telekombranschen vilket genomförts 

med hjälp av programmet SPSS. Närmare detaljer om tabellernas innehåll presenteras i 5.2.6. 

 

Tabell 5.19.a Beskrivande statistik för telekombranschen 

 

I tabellen ovan framgår det att antal företag är fem och att det genomsnittliga antalet poäng för 

miljöaspekterna ligger på 6,4 poäng respektive 11,8 poäng för de sociala aspekterna. 

 

Tabell 5.19.b Wilcoxon teckenrangtest 

 

Tabellen ovan visar att samtliga studerade företag inom telekombranschen har fler poäng för de 

sociala aspekterna än vad de har inom miljöaspekterna. 
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Tabell 5.19.c Statistiskt test och p-värdet 

 

Tabellen här ovan visar att p-värdet ligger på 0,041, det vill säga 4,1 procent och som nämnts 

tidigare använder denna studie en signifikansnivå på fem procent. För att undersöka om det finns 

en signifikant skillnad mellan sociala aspekter och miljöaspekter inom industribranschen jämförs 

p-värdet med signifikansnivån. P-värdet är lägre än signifikansnivån, vilket därmed visar att 

skillnaden är signifikant. Samtidigt visar tabell 5.19.b att fem av fem företag, det vill säga samtliga 

studerade företag i telekombranschen, har fler poäng för de sociala aspekterna än vad de har i 

miljöaspekterna. 

5.5 Resultat av regressionsanalysen 

Vid undersökning om huruvida den oberoende variabeln företagsstorlek i form av antal anställda 

påverkar den beroende variabeln, mängden hållbarhetsinformation, genomfördes en linjär 

regressionsanalys genom att använda SPSS. I tabellen nedan presenteras resultatet av 

regressionsanalysen: 

Tabell 5.20 Resultat av regressionsanalysen 

 
Kommentar. Beroende variabel: antal poäng. Oberoende variabel: antal anställda. 

I denna studie byggs den linjära regressionsanalysen på en enda modell. Modellen presenteras i 

tabellen ovan, där den oberoende variabeln (antalet anställda) är den enda koefficienten. Tabellen 

visar antalet observationer (N) som ligger på 15. Detta betyder att regressionen har genomförts för 

samtliga studerade företag. Tabellen visar också modellens förklaringsgrad (R square) som ligger 

på 0,339 eller 33,9 procent, och den justerade förklaringsgraden (Adjusted R Square) som ligger 

på 0,288 eller 28,8 procent (för mer information gällande förklaringsgrad se punkt 4.2.5). Vid 

genomförandet av regressionsanalysen används, som tidigare nämnts, linjär regression och en 

signifikansnivå på 5 procent. Tabellen visar att p-värdet för regressionsmodellen (Sig.) ligger på 
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0,023 eller 2,3 procent. För att undersöka om regressionen mellan antal anställda och antal poäng 

är signifikant jämförs p-värdet med signifikansnivån (för mer information se punkt 4.2.5). P-värdet 

är lägre än signifikansnivån, vilket leder till att regressionen är signifikant. Detta betyder att antalet 

anställda har en påverkan på mängden hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporterna. Närmare 

detaljer kring regressionsanalysen finns i bilaga 16. I följande kapitel kommer resultatet att 

analyseras och diskuteras för att leda fram till en eller flera slutsatser.  
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras en analys och utförlig diskussion av studiens resultat, där analysen av 

resultaten kopplas till uppsatsens teoretiska referensram. Det ligger sedan till grund för uppsatsens 

slutsats som presenteras i nästa kapitel. Först presenteras en diskussion kring studiens framtagna 

hypoteser i form av hypotesprövning. Hypoteserna har testats genom resultatet av Wilcoxons 

teckenrangtest för de första tre hypoteserna samt resultatet av en regressionsanalys för den fjärde 

hypotesen. Hypotesprövningen följs av en övergripande analys för att koppla resultaten till tidigare 

forskning inom området och teorierna om legitimitet och intressenter. 

6.1 Hypotesprövning 

I studiens teoretiska referensram formulerades tre hypoteser för respektive bransch och en hypotes 

för företagsstorlek: 

Hypotes 1: Hållbarhetsrapporter för företag inom finansbranschen fokuserar mest på de sociala 

aspekterna. 

Hypotesen har tagits fram för att undersöka hur mycket hållbarhetsinformation rapporteras av 

företag inom finansbranschen på de sociala aspekterna respektive miljöaspekterna. Som nämnts 

tidigare använder denna studie en signifikansnivå på fem procent och för att undersöka om det 

finns en signifikant skillnad mellan sociala aspekter och miljöaspekter inom finansbranschen 

jämförs p-värdet med signifikansnivån. Resultatet visar att p-värdet ligger på 4,3 procent (tabell 

5.7.c). P-värdet är lägre än signifikansnivån, vilket leder till att skillnaden är signifikant. Tabell 

5.7.b visar att fem av fem företag, det vill säga samtliga studerade företag inom finansbranschen 

har fler poäng för de sociala aspekterna än vad de har inom miljöaspekterna. Detta betyder att 

företag inom finansbranschen redovisar mest på de sociala aspekterna, vilket innebär att studiens 

första hypotes accepteras och går att påvisa. Testet visar också i tabell 5.7.a skillnaden mellan det 

genomsnittliga antalet poäng för respektive aspekt, där det genomsnittliga antalet poäng för de fem 

företagens miljöaspekter ligger på 6,8 poäng respektive 11,0 poäng för de sociala aspekterna. 

Anledning till fokusering på de sociala aspekterna kan vara, att den verksamhet som företag inom 

finansbranschen utför är mindre miljökänsligt, och mer anpassat efter att tillfredsställa det 

omgivande samhället och företagens intressenter, vilket stämmer väl överens med vad Roca & 

Searcy (2012) samt Holder-Webb m.fl. (2009) pekar på. 
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Hypotes 2: Hållbarhetsrapporter för företag inom industribranschen fokuserar mest på 

miljömässiga aspekterna. 

Hypotesen har tagits fram för att undersöka hur mycket hållbarhetsinformation som rapporteras av 

företag inom industribranschen för de sociala aspekterna respektive miljöaspekterna. Studien 

använder en signifikansnivå på fem procent. För att undersöka om det finns en signifikant skillnad 

mellan sociala aspekter och miljöaspekter inom industribranschen jämförs p-värdet med 

signifikansnivån. Resultatet visar att p-värdet ligger på 3,8 procent (tabell 5.13.c). P-värdet är lägre 

än signifikansnivån, vilket leder till att skillnaden är signifikant. Tabell 5.13.b  visar att fem av fem 

företag, det vill säga samtliga studerade företag inom industribranschen har fler poäng för 

miljöaspekterna än vad de har inom de sociala aspekterna. Detta betyder att företag inom 

industribranschen redovisar mest på miljöaspekterna, vilket innebär att studiens andra hypotes 

accepteras och går att påvisa. Testet visar också i tabell 5.13.a skillnaden mellan det genomsnittliga 

antalet poäng för respektive aspekt, där det genomsnittliga antalet poäng för de fem företagens 

miljöaspekter ligger på 13,6 poäng respektive 12,0 poäng för de sociala aspekterna. Detta betyder 

att resultatet ligger i linje med vad Holder-Webb m.fl.(2009) skriver om att det arbete företag inom 

industribranschen utför har en större effekt på miljön vilket i sin tur gör att de får större 

uppmärksamhet från intressenter. Företagen blir mer  känsliga för kritik då deras arbete medför en 

negativ påverkan på miljön (Hackston & Milne, 1996; Holder-Webb m.fl., 2009). 

Hypotes 3: Hållbarhetsrapporter för företag inom telekombranschen fokuserar mest på de sociala 

aspekterna. 

Hypotesen har tagits fram för att undersöka hur mycket hållbarhetsinformation som rapporteras av 

företag inom telekombranschen för de sociala aspekterna respektive miljöaspekterna. Denna studie 

har en signifikansnivå på fem procent och för att undersöka om det finns en signifikant skillnad 

mellan sociala aspekter och miljöaspekter inom telekombranschen jämförs p-värdet med 

signifikansnivån. Tabell 5.19.c visar att p-värdet ligger på 4,1 procent, vilket är lägre än 

signifikansnivån. Detta betyder att skillnaden är signifikant. Tabell 5.19.b  visar att fem av fem 

företag, det vill säga samtliga studerade företag inom telekombranschen har fler poäng för de 

sociala aspekterna än vad de har inom miljöaspekterna. Detta betyder att företag inom 

telekombranschen redovisar mest på de sociala aspekterna, vilket innebär att studiens tredje 

hypotes accepteras och går att påvisa. Testet visar också i tabell 5.19.a skillnaden mellan det 

genomsnittliga antalet poäng för respektive aspekt, där det genomsnittliga antalet poäng för de fem 

företagens miljöaspekter ligger på 6,4 poäng respektive 11,8 poäng för de sociala aspekterna. 
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Resultatet ligger i linje med vad Hossain m.fl. (2015) hävdar i sin studie, nämligen att det beror på 

att företag inom telekombranschen lägger mer fokus på kommunikation med det omgivande 

samhället och att inkludera samhällets behov i sitt arbete. 

Hur mängden hållbarhetsinformation påverkas av antalet anställda är en fråga som har undersökts 

i denna studie. I studiens teoretiska referensram formulerades följande hypotes som studiens fjärde 

och sista hypotes: 

Hypotes 4: Ju högre antal anställda ett företag har, desto större mängd hållbarhetsinformation 

har företaget i sin hållbarhetsrapport. 

För att testa denna hypotes har en linjär regressionsanalys genomförts. Regressionen används för 

att undersöka sambandet mellan den oberoende variabeln företagsstorlek i form av antal anställda 

och den beroende variabeln mängden hållbarhetsinformation. Vid genomförandet av 

regressionsanalysen används en signifikansnivå på 5 procent. Resultatet visar att p-värdet som 

ligger på 2,3 procent (tabell 5.20) är lägre än signifikansnivån, vilket leder till att regressionen är 

signifikant. Detta innebär att mängden hållbarhetsinformation kan förklaras av antalet anställda. 

Därmed visar detta resultat att studiens fjärde hypotes accepteras och går att påvisa. 

Vid jämförelse mellan denna studie och tidigare forskning kom studien fram till samma resultat 

som tidigare forskning. Meek m.fl. (1995) skriver att större bolag lägger mer vikt vid 

informationsrapportering än mindre stora bolag, där företagsstorlek mäts efter antal anställda, 

totala tillgångar eller nettoomsättning. Gamerschlag m.fl. (2010) går på samma linje där författarna 

lyfter fram att bolag som har högre antal anställda rapporterar mer hållbarhetsinformation i sin 

hållbarhetsrapport än andra som har ett lägre antal anställda. 

6.2 Övergripande analys 

Vitolla och Rubino (2017) hävdar att en hållbarhetsrapport är en av de viktigaste strategier ett 

företag använder för att skapa legitimitet på marknaden. Fernando och Lawrence (2014) har 

kommit fram till att företag upprättar hållbarhetsrapporter för att presentera sina sociala och 

miljömässiga arbeten och svara på omgivningens frågor gällande dessa områden. Enligt tidigare 

studier betraktas branschtillhörighet som en viktig variabel vid koppling till legitimitetsteorin. 

Eccles m.fl. (2012), samt Roca och Searcy (2012) skriver att företag inom olika branscher brukar 

fokusera på olika hållbarhetsområden. Företagen brukar dessutom rapportera en större mängd 

hållbarhetsinformation för att kunna uppnå bättre nivå av legitimitet på marknaden. Denna studie 
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har studerat företag inom olika branscher. En del av företagen fokuserar på rapportering av sociala 

aspekter, medan de andra fokuserar på rapportering av miljöaspekter. Resultatet visar att företag 

inom samma bransch fokuserar på liknande aspekter (se föregående avsnitt), vilket kan tolkas som 

att företagen i samma bransch använder sig av liknande fokusområden för att stärka legitimiteten 

gentemot omgivningen. 

Holder-Webb m.fl. (2009), samt Barako och Brown (2008) har kommit fram till liknande resultat. 

Författarna hävdar i sina respektive studier att företag inom finansbranschen främst redovisar 

information för de sociala aspekterna eftersom företagen anser att deras anställda är en av de 

viktigaste tillgångarna. Dessa företag lägger också stor vikt på att rapportera information angående 

relationer med sina kunder och investerare som kräver sociala relationer och en viss grad tjänster 

(Barako & Brown, 2008). Detta betyder att företagen presenterar information kring det arbete som 

görs för att öka intressenternas förståelse och tillfredsställa deras behov  (Cunha & Moneva, 2018). 

På så vis är hållbarhetsrapporten en strategi företag använder för att skapa legitimitet på marknaden 

(Vitolla & Rubino, 2017). Detta för att företag upprättar hållbarhetsrapporter i syfte att presentera 

sina sociala och miljömässiga arbeten och svara på omgivningens frågor gällande dessa områden 

(Fernando & Lawrence, 2014). 

Resultatet visar att samtliga studerade företag som verkar i industribranschen redovisar mer 

information för miljöfrågor än de sociala aspekterna i sina respektive hållbarhetsrapporter. Enligt 

Holder-Webb m.fl. (2009) beror det på att det arbete som företag inom industribranschen utför har 

en större effekt på miljön. Detta innebär för företag som verkar inom branscher med större påverkan 

på miljön att det finns en större uppmärksamhet av intressenter, och företag blir därmed mer utsatta 

för kritik då deras arbete medför en negativ påverkan på miljön (Hackston & Milne, 1996; Holder-

Webb m.fl., 2009). Dessa företag redovisar därmed en större mängd information gällande 

miljöaspekter i sina hållbarhetsrapporter, i förhållande till branscher med mindre effekt på miljön 

eller inte miljökänsliga (Roca & Searcy, 2012; Holder-Webb m.fl., 2009). Företagen gör detta för 

att presentera sitt miljömässiga arbete och ge svar på omgivningens frågor i syfte att bli accepterade 

av samhället och att främja sin legitimitet på marknaden (Fernando & Lawrence, 2014). 

Resultatet av denna studie visar också att samtliga företag i telekombranschen redovisar mest 

information för de sociala aspekterna gentemot miljöfrågorna i sina hållbarhetsrapporter. Hossain 

m.fl. (2015) hävdar i sin studie att detta beror på att företag inom telekombranschen lägger mer 

fokus på kommunikation med det omgivande samhället och inkludera samhällets behov i sitt 

arbete. Detta arbete är ett sätt för företag att anpassa sitt beteende i enlighet med intressenternas 
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förväntningar, något som görs i syfte att uppnå fördelar gentemot sina konkurrenter på marknaden. 

Exempelvis görs det genom att implementera hållbarhetsprincipen i organisationens 

beslutsfattande och planering. Företagen försöker också ta fram en stor del information om hur 

intressenternas integritet ska skyddas i dagens digitala värld (Tãtaru, Fleacã, & Fleacã, 2019). På 

så vis blir företag accepterade av samhället och kan därmed fortsätta sin verksamhet och säkerställa 

sin överlevnad på marknaden (Fernando & Lawrence, 2014; Colleoni, 2013). 

Roca och Searcy (2012) skriver att fokusering på vissa hållbarhetsområden betyder att företagen 

har större engagemang gällande dessa områden. Detta kan förklaras som att intressenterna ställer 

högre krav på att viss information bör finnas i hållbarhetsrapporterna. Författarna påpekar att 

företag i olika branscher har olika intressentgrupper som påverkar företagens hållbarhetsrapporter. 

Branschtillhörighet är därmed en viktig variabel som kan kopplas till intressentteorin. Denna studie 

har studerat tre olika branscher och resultatet visar att varje bransch fokuserar på ett visst område. 

En möjlig koppling mellan branschtillhörighet och intressenterna kan vara att olika intressenter 

kräver att företag inom olika branscher tillhandahåller en viss mängd information gällande sociala 

och miljömässiga aspekter. Detta är en följd av att olika branscher erbjuder olika tjänster och 

produkter eller har olika policy vid hantering av resurser och externa effekter (Eccles m.fl., 2012). 

Hahn och Kühnen (2013), samt Fernandez-Feijoo m.fl. (2013) hävdar att större bolag rapporterar 

mer inom hållbarhet än mindre bolag. Detta beror på att intressen från aktörer, som anställda, kan 

kräva mer information i hållbarhetsrapporten. Företagsstorlek är  därmed en variabel som kan 

kopplas till intressentteorin. I likhet med Meek m.fl. (1995) kom även Schreck och Raithel (2018) 

fram till att intressenterna pressar större bolag till att rapportera mer icke-finansiell information. 

Denna studie har undersökt företag som rapporterar olika mängd hållbarhetsinformation och sedan 

kopplat det till företagens antal anställda, som är en del av intressenterna. Studien har påvisat ett 

signifikant samband mellan företagsstorlek i form av antalet anställda och mängden 

hållbarhetsinformation. Detta betyder att högre antal anställda kräver mer hållbarhetsinformation. 

Fernando och Lawrence (2014) skriver att företag upprättar hållbarhetsrapporter med syfte att 

presentera sitt hållbarhetsarbete gällande sociala krav och miljömässiga frågor. Genom att 

presentera hållbarhetsinformationen anses företagen vara legitima av sin omgivning. En 

hållbarhetsrapport uppfattas därmed som en legitimitetsskapande strategi (Fernando & Lawrence, 

2014; Vitolla & Rubino, 2017). Företagsstorlek är en variabel som kan kopplas till 

legitimitetsteorin, då Schreck & Raithel (2018) kommit fram till att företag som har olika storlekar 

rapporterar olika mängd hållbarhetsinformation för att uppnå en högre grad legitimitet på 
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marknaden. Meek m.fl. (1995) skriver även att större bolag använder sig av hållbarhetsrapporter 

för att bli mer synliga och för att kunna legitimera sig på marknaden. Författarna hävdar att större 

bolag blir mer pressade av sin omgivning och därför rapporterar en större mängd 

hållbarhetsinformation. Denna studie har undersökt företag i olika storlekar, som rapporterar olika 

mängd hållbarhetsinformation. Studien har påvisat ett signifikant samband mellan företagsstorlek 

och mängden hållbarhetsinformation, vilket betyder att företagsstorlek är en avgörande faktor för 

ett företags legitimitet gentemot omgivningen.  
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7. Slutsats och vidare forskning 

I detta kapitel presenteras svar på studiens frågeställning och syfte i form av slutsatser utifrån 

uppsatsens empiri, analys och diskussion. Därefter presenteras studiens bidrag och förslag på hur 

vidare forskning kring ämnet kan bedrivas. 

7.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur branschtillhörighet och företagsstorlek i form av antalet 

anställda påverkar mängden hållbarhetsinformation företag rapporterar i en hållbarhetsrapport. 

Uppsatsen undersökte femton av de största företagen som är listade på Stockholmsbörsens Large 

Cap, där studiens syfte och hypoteser undersöktes utifrån en kvantitativ forskningsansats i form av 

en multipel fallstudie. Frågeställningen tog sin utgångspunkt i att besvara studiens syfte och var: 

Hur påverkar branschtillhörighet och företagsstorlek i form av antal anställda mängden 

hållbarhetsinformation i företags hållbarhetsrapporter? 

Med utgångspunkt ur en checklista som skapades utifrån GRIs uppställda riktlinjer för 

hållbarhetsrapportering flyttades insamlad data sedan över från checklistan till en kodningsmall för 

att visa antal rapporterade parametrar och för att kvantifiera studiens frågeställning till siffror. 

Vidare genomfördes både Wilcoxons teckenrangtest och en regressionsanalys vilka kom fram till 

att uppsatsens samtliga fyra hypoteser accepteras och går att påvisa. De första tre hypoteserna 

gällande branschtillhörighet visar att branschtillhörighet påverkar mängden hållbarhetsinformation 

företag har i sina hållbarhetsrapporter. Studiens fjärde hypotes gällande företagsstorlek visar  att 

företagsstorlek i form av antal anställda påverkar mängden hållbarhetsinformation som rapporteras. 

Resultatet visar att företag inom samma bransch fokuserar på att redovisa information för liknande 

aspekter. Studien visar att företag som verkar inom industribranschen lägger mer fokus på att 

redovisa miljörelaterad information, medan företag inom finans- och telekombranscherna 

redovisar mer information kopplade till de sociala aspekterna. Detta beror på att företag som verkar 

inom samma bransch använder sig av liknande fokusområden för att stärka legitimiteten gentemot 

sin omgivning och för att tillfredsställa de behov och krav som ställs av deras intressenter. Därmed 

anses branschtillhörighet vara en avgörande faktor för den information som redovisas i en 

hållbarhetsrapport (Fernando & Lawrence, 2014; Vitolla och Rubino, 2017; Eccles m.fl., 2012). 

När det gäller resultaten för de olika branscherna visar de på att samtliga företag inom 

finansbranschen redovisar mer information inom de sociala aspekterna än miljöfrågorna i sina 
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respektive hållbarhetsrapporter. Detta beror på att det arbete som företagen inom finansbranschen 

utför inte har en stor påverkan på miljön, utan är mer anpassat efter att tillfredsställa de krav och 

behov som ställs av det omgivande samhället och företagens anställda (Holder-Webb m.fl., 2009); 

Barako & Brown, 2008). Detta i motsats till industribranschen, där studiens resultat visar på att 

samtliga av dessa företag redovisar mer information för miljöfrågor än de sociala aspekterna i sina 

respektive hållbarhetsrapporter. Det kan tolkas som att framförallt bero på att det arbete som 

företag inom industribranschen utför har en större effekt på miljön (Hackston & Milne, 1996; 

Holder-Webb m.fl., 2009; Roca & Searcy, 2012). Företag som verkar inom branscher med större 

påverkan på miljön tenderar att få större uppmärksamhet av intressenter. På så vis blir företag mer 

utsatta för kritik om deras arbete medför en negativ påverkan på miljön och därför redovisar dessa 

företag en större mängd information gällande miljöaspekter i sina hållbarhetsrapporter. 

För telekombranschen visar studiens resultat att samtliga företag som verkar inom branschen 

redovisar mest information för de sociala aspekterna gentemot miljöfrågorna i sina 

hållbarhetsrapporter. Detta beror på att företag inom telekombranschen lägger mer fokus på att 

kommunicera med det omgivande samhället och inkludera samhällets behov i sitt arbete genom att 

anpassa sitt beteende i enlighet med intressenternas förväntningar. På så sätt kan företagen uppnå 

fördelar gentemot sina konkurrenter på marknaden och att bli accepterade av samhället (Fernando 

& Lawrence, 2014; Colleoni, 2013; Hossain m.fl., 2015). Därmed blir det möjligt för företag att 

fortsätta sin verksamhet samt säkerställa sin överlevnad på marknaden. Detta gör företag genom 

att implementera hållbarhetsprincipen i organisationens beslutsfattande och planering. 

Utifrån studiens resultat påvisas det därmed att uppsatsens första tre hypoteser gällande 

branschtillhörighet accepteras. Studiens fjärde hypotes gällande företagsstorlek i form av antalet 

anställda accepteras också. Detta eftersom regressionsanalysen visar att p-värdet ligger på 2,3 

procent och det är därmed understiger signifikansnivån på 5 procent. Det betyder att antalet 

anställda har en signifikant påverkan på mängden hållbarhetsinformation. Studiens resultat 

gällande företagsstorlek stämmer överens med tidigare studier. Tidigare forskningsrapporter kom 

fram till att företagsstorlek är en påverkande faktor på mängden information i hållbarhetsrapporter, 

där andra författare lyfter fram att bolag med ett högre antal anställda rapporterar mer 

hållbarhetsinformation i sin hållbarhetsrapport (Schreck & Raithel, 2018; Meek m.fl., 1995). 

Därmed bekräftar studiens resultat tidigare studier att företagets storlek i form av antal anställda är 

en viktig faktor i hur mycket information som finns med i hållbarhetsrapporten. 
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7.2 Studiens bidrag 

Studien har undersökt vilken påverkan branschtillhörighet och företagsstorlek har på den mängd 

hållbarhetsinformation företag inom finans-, industri- och telekombranschen redovisar. Då det 

finns tidigare studier inom ämnesområdet, bidrar denna studie till att främja teorier och till att ge 

en ökad förståelse kring vilka faktorer som påverkar fokusområden och mängden 

hållbarhetsinformation som företag står för. Tidigare forskning har undersökt om bransch eller 

storlek är faktorer som bidrar till skillnader i hållbarhetsrapporterna. Det finns dock ingen tidigare 

jämförande forskning på just finans-, industri- och telekombranscherna i Sverige och inom företag 

i Large Cap. Finans-, industri- och telekombranscherna har delvis undersökts tidigare, men inte 

tillsammans och det finns inga färska rapporter. Branscherna är i sig intressanta eftersom de 

representerar olika typer av produktion/tjänster med olika påverkan miljömässigt (utsläpp, 

förorening mm), personalmässigt (tyngre kroppsarbete gentemot skrivbordsjobb mm), därför blir 

det intressant att fylla detta forskningsgap och undersöka huruvida branschtillhörighet och även 

företagsstorlek (i form av anställda) påverkar informationen i hållbarhetsrapporteringen. 

Studien visar på att branschtillhörighet är en avgörande faktor när det gäller mängden 

hållbarhetsinformation och vilka aspekter som redovisas i en hållbarhetsrapport. Det indikerar att 

företag inom samma bransch fokuserar på att redovisa information för liknande aspekter, såsom 

Eccles m.fl. (2012) samt Roca och Searcy (2012) hävdar. Denna studie kan bidra till att tydliggöra 

vilken typ av information företag inom en viss bransch tar med i sin hållbarhetsredovisning. 

Speciellt för mindre företag som vill vara konkurrenskraftiga i framtiden, och vilken roll 

hållbarhetsinformationen spelar för dem för att synas och vara attraktiva i samhället.  

Studien visar därmed att intressentteorin är relevant vid upprättandet av en hållbarhetsrapport, 

eftersom intressenter har en påverkan på vilka områden företag väljer att lägga mest fokus på. 

Därmed påverkas och skiljer sig mängden hållbarhetsinformation som redovisas, såsom Neubaum 

m.fl. (2012) och Fernandez-Feijoo m.fl. (2013) tidigare hävdat. På detta sätt kan intressenterna få 

veta hur mycket information företag inom finans-, industri- och telekombranschen brukar 

rapportera kring sitt hållbarhetsarbete. Om en intressent har något intresse för något företag inom 

dessa branscher kan slutsatsen i denna studie vara till hjälp för att avgöra om företaget rapporterar 

i genomsnitt lika mycket som liknande företag gör. Studien visar även på att legitimitetsteorin är 

relevant vid upprättandet av hållbarhetsrapporter, då företag gör detta i syfte att framstå som 

legitima på marknaden och för att visa upp vilka fördelar företaget har gentemot sina konkurrenter. 
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Detta ger därmed stöd till Fernando och Lawrences (2014) samt Vitolla och Rubinos (2017) teorier 

om att företag ser hållbarhetsrapporter som en legitimitetsskapande strategi. 

7.3 Förslag på vidare forskning 

På grund av tidsramen har vi inte kunnat studera fler företag, något som hade varit till stor hjälp 

vid undersökningen av vilken påverkan företagsstorlek i form av antal anställda har på en 

hållbarhetsredovisning. För att få en djupare förståelse av faktorn bör fler än femton företag 

studeras och utöver Large Cap-företag även Small Cap och Mid Cap-företag, för att få ett bredare 

och tydligare perspektiv av vilken påverkan antalet anställda har. Detta gäller framförallt om en 

regressionsanalys ska utföras, för att få bästa möjliga resultat. Framtida studier bör även tänka på 

att studera hållbarhetsrapporter för fler år än enbart ett år för att få en överblick över en längre 

period. Framtida forskning bör överväga att undersöka eller lägga till andra påverkande faktorer, 

såsom nettoomsättning eller börsvärde. 

Något mer som skulle kunna utveckla denna studie är att använda en annan typ av checklista. 

Checklistan som använts i denna studie har utformats efter GRIs riktlinjer och har väsentliga 

punkter gällande vad en hållbarhetsredovisning bör innehålla. Detta betyder att checklistan har ett 

begränsat antal hållbarhetspunkter, det vill säga en begränsad mängd hållbarhetsinformation. Av 

denna anledning har studien inte tagit hänsyn till ytterligare information i hållbarhetsrapporterna, 

det vill säga om företagen rapporterat ytterligare information än den information som finns i 

checklistan. En detaljerad checklista som innehåller all information ett företag rapporterar kan i 

detalj visa varför företaget fokuserar på vissa hållbarhetsområden. 

Vidareutveckling av denna studie är att koppla de sociala och miljömässiga aspekter med den 

ekonomiska aspekten. Det kan eventuellt studeras genom att undersöka om företagets ekonomiska 

ställning kan påverkas av mängden hållbarhetsinformation i företagets hållbarhetsrapport. I denna 

studie har vi diskuterat att mängden hållbarhetsinformation har en påverkan på företagets 

legitimitet på marknaden. Genom att koppla det till den ekonomiska aspekten kan vidare forskning 

studera hur företagets goodwill påverkas av mängden hållbarhetsinformation. Studien visar även 

att mängden information i en hållbarhetsrapport påverkar eller påverkas av intressenterna. Genom 

att studera om mängden hållbarhetsinformation attraherar fler kunder eller minskar skatten på 

företaget kan det vara intressant att koppla mängden hållbarhetsinformation med företagets resultat. 

Kan mängden hållbarhetsinformation attrahera fler kunder? Finns det något signifikant samband 

mellan mängden hållbarhetsinformation och företagets ekonomiska resultat? Detta kan på så sätt 
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bidra till ökad kunskap om fler kopplingar mellan miljö, ekonomi och samhället företagen verkar 

i.  
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Bilagor 

I följande avsnitt presenteras studiens bilagor, som syftar till att underlätta och tydliggöra för 

läsaren att förstå texten. 

Bilaga 1: Checklista för Avanza 
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Bilaga 2: Checklista för Handelsbanken 
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Bilaga 3: Checklista för Nordea 
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Bilaga 4: Checklista för SEB 
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Bilaga 5: Checklista för Swedbank 
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Bilaga 6: Checklista för ABB 
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Bilaga 7: Checklista för Alfa Laval 
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Bilaga 8: Checklista för Atlas Copco 
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Bilaga 9: Checklista för Skanska 
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Bilaga 10: Checklista för Volvo 
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Bilaga 11: Checklista för Ericsson 
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Bilaga 12: Checklista för Millicom 
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Bilaga 13: Checklista för NENT Group 
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Bilaga 14: Checklista för Tele2 

 



 

88 

 

Bilaga 15: Checklista för Telia 
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Bilaga 16: Resultat för regressionsanalys 

 

 

 


