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Sammanfattning

Bakgrund: Svenska företag har visat sig vara bland de bästa i världen på hållbarhetsredovisning. Tidigare
studier har försökt hitta förklaringsfaktorer för att definiera vilka faktorer som ökar den mängd
hållbarhetsupplysningar företag rapporterar frivilligt. Ägarstrukturens påverkan på hållbarhetsredovisning
är ett relativt outforskat område och ska därför förklaras i den här studien.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ metod förklara hur ägarstrukturer påverkar
hållbarhetsredovisning hos Large-Cap- och Mid-Cap företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

Metod: Ämnet har testats utifrån skapandet av hypoteser och empiriska observationer. En innehållsanalys
har gjorts genom granskning av 173 företags års- och hållbarhetsredovisningar, noterade på Nasdaq OMX
Stockholm. Hållbarhetsredovisningen har studerat dels utifrån det ekonomiska perspektivet och dels
utifrån det miljö och samhällsmässiga perspektivet.

Resultat/slutsats: Utifrån vår analys av de olika ägarstrukturerna och deras påverkan på
hållbarhetsredovisning har slutsatsen blivit att det inte finns något större samband mellan de två.

Bidrag/framtida forskning: Ägarstrukturens förklaringsgrad visade sig vara låg då få signifikanta
samband fanns mellan ägarstrukturer och hur de redovisar hållbarhet. Framtida forskningsförslag är att
genom en kvalitativ och kvantitativ metod jämföra skillnader gällande hållbarhet som företag redovisar och
deras faktiska hållbarhetsaktivitet.
Ämnesord: Hållbarhet, ägarstruktur, CSR, intressentteorin, agentteorin
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Abstract

Background: Swedish companies have proven too be among the best companies in the world regarding
sustainability reporting. Previous studies have tried to define the factors that explain the reasons why the
amount of voluntary sustainability reporting keep increasing. The affect that different ownerships might
have on sustainability reporting is a rather unexplored area and that is what is going to be explained in
this thesis.

Purpose: The purpose of this thesis is through a quantitative method explain how different ownershipstructures affect the sustainability respring among Large-Cap and Mid-Cap companies listed at Nasdaq
OMX Stockholm.

Method: The study was tested through the creations of hypothesises and empirical studies. A content
analysis was done through reviewing 173 annual and sustainability reports of companies listed at Nasdaq
OMX Stockholm. The reports have been studied through a financial perspective as well as an
environmental and social perspective.

Result/conclusion: Considering our analysis of the different ownership structures and their affect
regarding sustainability reporting the results implicate that there is no real correlation between the two.

Contribution/future research: The connection between companies’ ownership structure and the affect
it have on the sustainability reporting is not significant. For future research we propose that a qualitative
method would be interesting to measure companies CSR-activities. A qualitative method combined with
a quantitative one could show if there is a difference in what companies say they do and what they
actually do.

Keywords: Sustainability, ownership structure, CSR, stakeholder theory, agency theory
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1. Inledning
1.1 Problembakgrund
De senaste trettio åren har det skett en enorm utveckling som har med klimat och hållbarhet att
göra. Det går inte att prata klimatutveckling och hållbarhet utan att nämna Brundtlandsrapporten
med titeln ”Our Common Future” som skrevs på uppdrag av Förenta Nationerna år 1987. I
rapporten skrevs det att "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (FN, 2012).
Rapporten visar på hur den ekonomiska tillväxten och till stor del många företag, är
sammankopplade med miljöförstöring och indikerar att en förändring och förbättring måste ske.
Ur Buntlandsrapporten växte senare begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) fram som
idag är en genomgående redovisningsform som genomsyrar små och stora bolag över hela världen
(Grankvist, 2012). CSR grundar sig mycket på förväntningar från intressenter. Företag måste vara
tydliga med hur de vill synas på marknaden då intressenter och speciellt kunder vill kunna
identifiera sig med ett företags värderingar (Löhman & Steinholtz, 2003).

År 2006 var tidigare vice presidenten i USA, Al Gore, med att producera dokumentären ”An
Inconvenient Truth” (Al Gore, 2016). Dokumentären fick stor publicitet och genomslag bland
allmänheten då den radikalt skildrade världens problem med global uppvärmning. Miljö och
hållbarhet handlar inte bara om utsläpp och återvinning. Det handlar om rättigheter och att ta
ansvar för de beslut man tar som påverkar samhället och miljön. Ansvaret har tidigare varit mer
fokuserat på företag och staten men samhället visar tydligt att individer också kan, bör och har
makt att påverka företag samt hjälpa till för ett mer hållbart samhälle. Detta blir tydligt när år
2015 den kontroversiella dokumentären ”Cowspiracy” toppade film/dokumentärlistor runt om i
världen. Ännu en radikal dokumentär som producerades för att väcka uppmärksamhet mot
miljöproblemen och dess orsaker. Fokus i dokumentären är på den massiva köttindustrin och hur
produktion och konsumtion är stora miljöbovar samt hur människor själva måste ändra sitt
beteende för en hållbar jord.

”There is no business to be done on a dead planet” sa David Brower, miljöaktivist och grundaren
av bland annat ”Friends of the earth” (The David Brower Center, 2016). Detta, om än drastiska
påstående, med hjälp av medias uppmärksammande kring hållbarhet verkar sannerligen påverka
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samhället i rätt riktning. Det tillkommer fler lagar och regelverk kring hållbarhet och intressenter
sätter press på företag att aktivt arbeta med dessa frågor.

År 1997 grundades Global Reporting Initiative (GRI), som bygger på tre grundstenar inom
hållbarhet: ekonomi, miljö och samhälle. Idag är det tvingande för svenska statligt ägda företag
att hållbarhetsrapportera enligt GRI:s riktlinjer men inte än för övriga företag (Regeringskansliet,
2015). Trots detta väljer majoriteten av de stora icke-statligt ägda företag ändå att göra det. Syftet
med GRI:s regelverk är att: ”mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och
utanför organisationen, för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling”.
Det finns tre olika men lika viktiga delar som GRI:s riktlinjer består av; redovisningsprinciper,
redovisningsvägledning och standardupplysningar (inklusive resultatindikatorer). GRI har skapat
olika indikationsprotokoll som företag kan använda sig av för att följa riktlinjerna inom
hållbarhetsredovisning (Global Reporting Initiative, 2015).

De företag som väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s regler kan redovisa
detta genom att ange vilken tillämpningsnivå som utövats. De olika nivåerna är A, B och C, där
A anger det högsta betyget. Syftet med att ange sin tillämpningsnivå är för att ge en tydlig,
transparent och mätbar bild för läsare och intressenter av hur företaget följer GRI:s riktlinjer
jämfört med tidigare år och andra företag. Det kan även användas som en grundsten för visioner
inför kommande hållbarhetsredovisningar och mål i företaget (Global Reporting Initiative,
2015).

1.2 Problemdiskussion
Världens mest omfattade kartläggning av hållbarhetsredovisning gjord år 2015, KPMG Survey
of Corporate Responsibility Reporting, visar att svenska företag ligger på plats tio av de bästa i
världen på hållbarhetsrapportering. KPMG har gjort mätningen bland 4500 företag i 45 olika
länder och studerat

hur de hållbarhetsredovisar. Trenden går mot att inkludera

hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen för att visa att hållbarhetsfrågor är en del av företaget
och därför inte rapporteras separat (KPMG, 2015). Enligt Årsredovisningslagens 6 kap. 1 § är det
obligatoriskt för stora företag att förvaltningsberättelsen innehåller icke-finansiella upplysningar.
Detta för att ge en tydlig förståelse av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är
relevanta, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver
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verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid lämna
upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön (SFS 1995:1554, u.d.).

Idag är det ett krav hos statligt ägda företag i Sverige att hållbarhetsredovisa i enlighet med GRI:s
riktlinjer och det har det varit sedan år 2008. Enligt Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009)
finns det en lång tid av transparens inom den offentliga sektorn och de statligt äga företagen kan
betraktas som förebilder för de privatägda att se upp till. För övriga företag är det ännu frivilligt
att lämna hållbarhetsrapportering. Reglerna kring hållbarhetsredovisning kommer dock snart att
ändras då regeringen under hösten år 2014 antog ett nytt EU-direktiv, Ds 2014:45. I EU-direktivet
finns nya bestämmelser kring rapportering av icke-finansiell information och mångfaldspolicy.
Från och med räkenskapsåret 2017 föreslås att alla stora företag, företag av allmänt intresse
(börsföretag) och moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med ickefinansiella upplysningar (Regeringskansliet, 2014).

En stor drivande faktor bakom företagens rapportering av CSR är det externa trycket utifrån,
framförallt från företags intressenter. Det finns två motstridiga teorier i ämnet, nämligen
agentteorin och intressentteorin. Agentteorin menar att kärnmotivet i ett företags existens är att
maximera ägarnas vinst och intressenterna är endast viktiga ifall de blir avgörande för
vinstmaximeringen. Enligt intressentteorin bör däremot CSR ses som en viktig konkurrensfördel
och ledningen gör klokast i att se till intressenternas intressen gällande deras beslut (Afza,
Ehsan, & Nazir, 2015). Enligt Hedberg och Von Malmborg (2003) är hållbarhetsrapporteringen
också ett sätt att kommunicera och skapa sig ett gott rykte, en god legitimitet, att visa upp för
omvärlden. Legitimitetsteorin beskriver det som ett kontrakt mellan företaget och samhället, där
företaget skapar legitimitet genom att fullfölja kontraktet (Cormier & Gordon, 2001).

Bland vissa företag är det skillnad på själva CSR-aktiviteterna som utförs och det som faktiskt
rapporteras. Termer som ”green washing”, ”bluewashing” och ”pinkwashing” är vanligt
använda bland kritiker. Då företaget lämnar oriktiga upplysningar kring sina miljövänliga
aktiviteter talas det om ”greenwashing”, ”bluewashing” används för falskt miljömärkt fisk och
”pinkwashing” pekar ut de företag som motsägelsefullt påstår sig stödja bröstcancerforskning då
de samtidigt använder sig utav kemikalier kopplat till cancer (Lueg, 2016).
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Det finns flera återkommande faktorer som har undersökts när det kommer till mängden
hållbarhetsrapportering som redovisas frivilligt med syftet att kunna påvisa om det finns något
samband. Två faktorer som vanligtvis undersökts är företags storlek och lönsamhet. Större företag
har visat en ökad mängd upplysningar i hållbarhetsredovisningar (Tagesson et al., 2009; AibarGuzmán & da Silva Monteiro, 2010). Tagesson et al. (2009) förklarar utfallet med att större
företag har ett större antal intressenter med efterfrågan på information från företaget. De har också
ett stort antal anställda som kan bidra med insamling och sammanställning av information i
sociala upplysningar. Det positiva sambandet mellan företags lönsamhet och mängden
upplysningar grundar sig i ledningens kunskap. De företag vars ledning har kunskap i att generera
lönsamhet har oftast också kunskap om socialt ansvarstagande, vilket leder till fler sociala och
miljömässiga upplysningar.

Ägarstrukturen är också en faktor som påverkar upplysningar kring hållbarhet, som kan mätas
utifrån ägarkoncentration. En låg ägarkoncentration är synonymt med stor spridning på ägandet.
Företag med en låg ägarkoncentration har oftast större förväntningar på sig att lämna
upplysningar än de med ett koncentrerat ägande (Tagesson et al., 2009). En studie gjord på
italienska familjeföretag och icke-familjeföretag visar dock att familjeföretag, med hög
ägarkoncentration, spred ett bredare spektrum av hållbarhetstapporter än icke-familjeföretag.
Däremot följde de CSR standarder i mindre utsträckning än icke-familjeföretag och
upplysningarna mellan de båda parterna skiljde såg åt. Familjeföretagen fokuserade mer på
ämnen så som miljö-och gröna frågor och välgörenhet, medan icke-familjeföretagen la mer vikt
vid värderingar och allmänna intressen, ägare, anställda och kunder (Campopiano & De Massis,
2015).

Inom ägarstrukturers påverkan på hållbarhetsredovisning finns även företag med utländskt
ägande att studera. Aibar-Guzmán och da Silva Monterio (2010) anger att tidigare studier visar
att de miljöupplysningar företag från olika länder rapporterar skiljer sig åt, vilket till stor del beror
på kulturskillnader, olika miljöstandarder och miljölagstiftningskrav. För multinationella företag
är det vanligt att moderbolagets nationalitet påverkar mängden och innehållet i dotterbolagets
miljöupplysningar. Tidigare forskning har undersökt börsnoterade företags upplysningar kring
hållbarhet men då främst fokuserat på sociala och miljömässiga upplysningar (Gamerschlag,
Möller, & Frank, 2011). Genom att även mäta den ekonomiska dimensionen likt forskning utförd
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av (Hansson & Bergqvist, 2012), som innebär att företag måste kunna överleva på lång sikt,
menar vi att företagens rapportering av CSR kan ses som en helhet. Med ägarstruktur i åtanke vill
vi i den här uppsatsen undersöka hur olika typer av ägande påverkar företags
hållbarhetsredovisningar.

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ metod förklara hur ägarstrukturer påverkar
hållbarhetsredovisning hos Large-Cap- och Mid-Cap företag noterade på Nasdaq OMX
Stockholm.

1.4 Disposition

Kapitel 1- Inledning

Kapitel 2- Vetenskaplig metod
Kapitel 3- Hållbarhetsredovisning
Kapitel 4- Teoretisk referensram
Kapitel 5- Empirisk metod
Kapitel 6- Resultat och analys

Kapitel 7- Slutsats
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2. Vetenskaplig metod
I

kapitlet

klargörs

uppsatsens

vetenskapsteoretiska

inriktning.

Vidare

motiveras

forskningsansatsen och det kvantitativa metodvalet förklaras.

2.1 Vetenskapsteoretisk inriktning
Studien i denna uppsats har sin grund i positivismen som är en vetenskapsteoretisk riktning.
Vetenskapens värdringsfrihet utgör en grund i positivismen vilket innebär att vetenskapen varken
får handla om värderingar eller låta värderingar styra resultaten. Det finns en tydlig gränsdragning
mellan värderingar och fakta. Inom positivismen läggs ingen större vikt vid djupare förståelse
utan tyngdpunkten ligger i förklaringar genom att hitta samband (Hansson B., 2011). Vidare
anser utövarna av positivismen att vetenskaplig kunskap utgörs av teorier som innehåller mätbara
objekt som skapar samband (Hartman, 2004). Motsatsen till positivismen är hermeneutiken som
kan översättas till tolknings-eller översättningskonst, där förståelse spelar en viktig roll (Hansson
B., 2011). Då syftet i den här uppsatsen är att förklara passar inte hermeneutiken in i syftet och
väljs därför bort.

Undersökningen är gjord utan inblandning av egna åsikter eller värderingar i materialet.
Utgångspunkten har varit att utifrån kodade nyckelord och finansiella mått samla in fakta om de
utvalda företagens hållbarhetsredovisningar. Det har gjorts för att sedan kunna hitta samband
mellan hur företagens olika ägarstrukturer påverkar hållbarhetsredovisning. Passande teorier i det
teoretiska ramverket har utgjort en stomme i uppsatsen och fungerat som vägledare i det studerade
ämnet.

2.2 Forskningsansats
I en deduktiv ansats grundar forskaren sin studie i en teoretisk grund och testar därefter det
studerade ämnet genom empiriska observationer. Det innebär att forskaren rör sig från det
allmänna till det enskilda studerade fallet (Hussey & Hussey, 1997). Teorier fungerar både som
startpunkt och slutpunkt i forskningsarbetet och teorier gör det möjligt att rikta forskningen mot
förhållanden som antas vara betydelsefulla och relevanta. Ibland formuleras hypoteser som ett
sätt att kunna prova teorier men det är inget krav (Lind, 2014). Alternativet till en deduktiv ansats
är den induktiva som innebär att studien utgår från en insamlad empiri som sedan utvecklas till
teori (Bell & Bryman, 2011).
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Vår studie är grundad i den deduktiva ansatsen då vi utgått från teorier för att skapa oss en bild
om det studerade ämnet samt hitta en kunskapslucka. Då det redan finns en stor mängd tidigare
forskning inom hållbarhetsredovisning har redan etablerade teorier varit utgångspunkten i den
teoretiska referensramen. Det är därifrån studiens hypoteser har skapats som ska svara på studiens
syfte. Det studerade konceptet ägarstruktur och dess påverkan på företags hållbarhetredovisningar
har kunnat analyseras med hjälp av teorier och empirinsamling. Efter den empiriska
undersökningen har sedan hypoteserna antingen accepterats eller förkastats.

2.3 Val av metod
En kvantitativ metod är vanligtvis sammankopplad med den deduktiva ansatsen och har därför
använts i denna studie (Bell & Bryman, 2011). Den kvantitativa metoden innebär att forskaren
strävar efter att mäta företeelser som kan omvandlas till siffror. Metoden associeras ofta med
storskaliga studier, då större siffermängder i regel ger pålitligare resultat som kan generaliseras
(Denscombe, 2009). Kvantitativ forskning fokuserar inte på att beskriva ett visst fenomen utan
vill snarare förklara ett fenomen genom att utreda dess orsaker och därigenom hitta samband (Bell
& Bryman, 2011). Den metod som har valts bort är den kvalitativa metoden som används för att
få en djupare förståelse i det studerade ämnet. Risken är att forskningen blir färgad av forskarens
”jag”, då egen tolkning är en central del i det kvalitativa metodvalet. Metoden är förknippad med
småskaliga studier, exempelvis fallstudier (Denscombe, 2009).

Vi valde en kvantitativ studie för att hitta struktur i den insamlade empirin samt för att kunna se
mönstren i materialet och kunna förmedla det till läsaren på ett överskådligt sätt. Företags
hållbarhetsredovisningar innehåller en stor mängd information som behövdes brytas ner i mindre
beståndsdelar att betrakta och analysera. Genom att ha studerat ett stort urval företag har
ägarstrukturens påverkan på hållbarhetsredovisningar kunnat generaliseras. Detta har varit av stor
vikt då strävan har varit att kunna förklara det studerade ämnet genom att hitta samband.
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3. Hållbarhetsredovisning
I kapitlet kommer begrepp tillhörande hållbarhetsredovisning att beskrivas för att få en ökad
förståelse kring ämnet hållbarhetsredovisning. Följande begrepp tas upp: Global Reporting
Initiative, Corporate Social Responsibility och Triple bottom line.

Hållbarhetsredovisning görs idag av de flesta stora företag då det är något som intressenter kräver
(Tagesson et al., 2009). FAR har sedan 2003 gett ut bemärkelsen ”årets hållbarhetsredovisning”
och visar genom detta hur de stöttar bolag som hållbarhetsredovisar trots att det inte är tvingande
för de flesta företag idag. Hållbarhetsredovisning grundar sig i många olika delar (FAR, 2015).
Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell riktlinje som statliga företag i Sverige är
tvingade att följa. Corporate Social Responsibility (CSR) och Triple bottom line är koncept som
de flesta bolag känner till och arbetar utifrån. Vi har därför valt att tydliggöra dessa regelverk och
begrepp noggrannare eftersom de kommer utgöra grunden i denna uppsats.

3.1 Global Reporting Initiative
Global Reporting Initiative (GRI) är en ideell organisation som grundades i Boston år 1997. Dess
syfte och vision är att skapa en framtid där hållbarhetsredovisning är inkorporerad i alla företag.
Genom att sätta tydliga standarder som företag kan följa vill de skapa ett varumärke som
inspirerar och stärker företags vilja att sträva efter ett hållbart samhälle. Detta kommer bidra till
en jämförbarhet kring hållbarhet både mellan företag och för intressenter. (Global Reporting
Initiative, 2015)

GRI

har

tre

grundprinciper

för

hållbarhetsredovisning;

redovisningsprinciper,

redovisningsvägledning och standardupplysningar. Dessa tre delar är till för att bistå företag med
konkreta riktlinjer, underlätta arbetet samt säkerställa kvaliteten på hållbarhetsredovisningar.
Redovisningsprinciperna utgör tydliga beskrivningar av vad en hållbarhetsredovisning bör
innehålla samt hur de ska testas, följas och redovisas för bästa kvalitet och utfall. Vägledning
syftar på avgränsningar och urval som företag kan göra inom deras redovisning.
Standardupplysningarna anger som principerna riktlinjer för vad redovisningen ska innehålla,
men fokuserar på tre huvudgrupper som ses som de mest relevanta för de flesta organisationer:
strategi och profil, hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer (Global Reporting Initiative, 20002006 GRI).
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GRI har sedan maj år 2013 ett nytt omarbetat ramverk, G4 Sustainability Reporting Guidelines,
som ska fungera som riktlinjer för de företag, oberoende av bransch, storlek och geografi som
väljer GRI. Ramverket lägger fokus på tre grundstenar som man vill att företagen ska fokusera
på, vilka är ekonomi, miljö och samhälle. Genom att följa GRI:s ramverk G4 kommer företag
producera en helhetsbild av företagets hållbarhetsredovisning i de tre övergripande kategorierna.
Företag redovisar GRI:s tillämpningsnivå och ramverk genom att ange vilken nivå som utövats.
Det finns tre nivåer, A, B och C, där A är den högsta nivå av de tre. Har nivån granskats av revisor
tillkommer även ett + efter den angivna nivån. Detta kommer underlätta möjligheten att jämföra
hållbarhetsredovisningar både för företagen själva samt för intressenter (Global Reporting
Initiative, 2015).

3.2 Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility, CSR, är ett begrepp som skapats för att styra företag i en riktning
som inkluderar ett ansvarsfullt fokus kring samhället och miljön utan ett vinstdrivande syfte
(Dahlén & Lange, 2009). CSR är något som idag förväntas av intressenter och har därav blivit
integrerat i de flesta företag. Det är ett styrsätt där företag visar att de tar ett större ansvar utanför
det som enbart gäller deras egna företag och vinstmaximering. Många företag har anställt experter
och skapat positioner som enbart arbetar med CSR-frågor (Carroll, 2015). Ett sätt för företag att
visa att man tar CSR och intressenternas åsikter på allvar är genom att upprätta
hållbarhetsredovisningar (Frostenson, Helin, & Sandström, 2015).

Carroll (1991) beskriver CSR i form av en pyramid som består utav fyra olika ansvarsdelar;
ekonomisk, laglig, etisk och filantropisk. Pyramid-figuren är uppdelad i de fyra delarna men ska
betraktas som en enhet med olika utgångspunkter för bäst resultat. Den ekonomiska delen ligger
längst ner i pyramiden då det är en grundsten för de andra tre delarna. Den syftar på hur företag
ska sträva efter att hålla en lönsam och effektiv position för att kunna bidra så bra som möjligt
till samhället och dess intressenter. Den lagliga eller rättsliga delen bygger på betydelsen för
företag att följa landets lagar, och producera varor enligt korrekta standarder och praxis. Den
etiska delen trycker på hur viktigt det är för företagen att göra val som är både moraliskt och etiskt
korrekta. Det handlar om oskrivna regler, vad som är rätt och fel i ett större perspektiv där
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vinsterna inte alltid är monetära. Det handlar även om att tydligt visa att etik och moral inte ska
kompromissas när det handlar om bolagets övriga visioner, utan något som snarare ska vara
inbyggt i deras vision. Den sista delen handlar om att vara ”människovänlig”, ett filantropiskt
företag. Carroll (1991) använder frasen ”Be a good corporate citizen”. Vilket syftar på att företag
ska uppföra sig på ett sätt som visar på medmänsklighet, detta kan göras genom goda relationer
inom företaget eller att företag stöttar lokala föreningar som bidrar till bättre kvalitet i samhället
(Carroll, 1991). CSR är som nämnt ett känt begrepp och något som intressenter kräver av företag.
En nackdel av denna press som många företag känner av är att de tappar fokus på varför de utövar
CSR, då det istället övergår till att bli en strategi och marknadsföringsknep företag använder sig
utav för att locka kunder och ge sig själva ett bättre anseende (Isaksson, Kiessling, & Harvey,
2014).

3.3 Triple Bottom Line
Triple bottom line är ett begrepp starkt relaterad till termer som hållbarhetsrapportering samt
social och miljömässig rapportering (Deegan & Unerman, 2006). Elkington (2006) myntade
begreppet på 90-talet då han ansåg att de ekonomiska och sociala dimensionerna måste integreras
och presenteras tydligare om det ska ske några framsteg på miljöområdet. Triple bottom line
innebär i grund och botten att företag och andra organisationer skapar värde genom att balansera
flera dimensioner, vilka specifikt är ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner.
Elkington menar att företag och organisationer inte bara kan mäta sin framgång efter finansiell
prestanda utan även efter deras påverkan i den större ekonomin, miljön och samhället som de
verkar i (Savitz & Weber, 2014).

Den ekonomiska dimensionen handlar framförallt om att företag behöver skapa vinst för att kunna
överleva och fortsätta dess verksamhet (Høgevold et al., 2015). Mätbara områden inom
dimensionen är bland annat företags skattebetalningar, skapandet av jobbtillfällen, relationer med
leverantörer, avkastning, omsättning och kassaflöden (Savitz & Weber, 2014).

Den miljömässiga dimensionen refererar till hållbarhet gällande energi och andra resurser genom
att se till hur företags verksamhet förehåller sig till detta. Inom dimensionen finns flera aspekter
att försöka uppnå så som minskning av avfall, utsläpp, föroreningar och miljömässiga olyckor,
energieffektivisering och så vidare (Gimenez, Sierra, & Rodon, 2012). Att ta hänsyn till miljön
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har visat sig vara en av de ledande strategierna hos företag och organisationer, då det stärker deras
image och skapar konkurrensfördelar (Wilson, 2015).

Den sociala dimensionen beskrivs bland annat som det ansvar ett företag eller organisation har
mot samhället. Det kan dock vara svårt att mäta social prestanda då det kan ha olika betydelse för
företag med varierande tolkningar. En del mäter sin prestanda med snäva aktiviteter så som gåvor
eller säkerhet medan andra mäter prestanda genom bredare typer av aktiviteter så som strategisk
filosofi eller ansvarsfullt företagande (Høgevold, et al., 2015). Den sociala dimensionen
förespråkar att företag ska ge lika möjligheter för alla, uppnå mångfald, främja samhörighet inom
och utanför företaget, erbjuda demokratiska processer samt ha en ansvarsfull styrelse (Gimenez
et al., 2012).
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4. Teoretisk referensram
I detta kapitel kommer teorier redogöras som är relevanta för syftet i denna uppsats och som
senare kommer vara en viktig del av analysen. De olika ägarstrukturer som företagen är
indelade efter kommer beskrivas.

De valda teorierna i denna uppsats är till för att förklara samband mellan olika ägarstrukturer och
den, i nuläget, frivilliga hållbarhetsredovisningar de producerar. Intressentteorin och
legitimitetsteorin är två teorier som tidigare forskare ofta refererar till gällande frivillig
redovisning (Tagesson et al., 2009). De förklarar samband mellan ägare och dess intressenter
samt vad det är som påverkar företag och de val de gör. Vidare kommer agentteorin användas i
denna uppsats då det är en teori som försöker beskriva hur man bland annat genom övervakning
och kontrakt ska få minskad osäkerhet i ett företag. Osäkerheten kan skapas bland annat av
informationsasymmetri mellan ledningen, som antas agera själviskt, och ägarna inom ett företag.
Denna teori är passande då osäkerheten inom olika ägarstrukturer och dess ledning och ägare
kan komma att variera. Stewardship-teorin är en teori vars fokus ligger på den enskilde chefen
och dennes förmåga att agera ansvarsfullt och växa med uppgiften, om lämnad åt eget ansvar
(Donaldson & Davis, 1991). Då agentteorin fokuserar mer på ledningen är det en mer passande
teori i denna uppsats och anledningen till att Stewardship-teorin har valts bort. Signalteori är en
teori som tar upp, likt agentteorin hur osäkerhet kring asymmetrisk information skapas när olika
parter tvingas lita på varandra då de besitter olika information (Zmud, Croes, Shaft & Zheng,
2010). Denna teori har valts bort då agentteorin tar upp liknande problem. Till sist kommer
institutionell teori även användas då den förklarar företags förmåga att efterlikna liknande
företag.
De teorier vi valt att inkludera i vår teoretiska referensram är således: intressentteorin,
legitimitetsteorin, agentteorin och institutionell teori. Användningen av dessa olika teorier är till
för att stötta och härleda våra hypoteser samt hjälpa till vid analysering av vårt resultat. Tidigare
forskare nämner att en användning av ett multi-teoretiskt-ramverk är nödvändigt då ingen ensam
teori kan förklara sambandet mellan den variation av redovisning som presenteras av företag och
vilken ägarstruktur som finns (Neu & Simmons 1996; Collin et al. 2004; Adrem, 1999; Cormier
et al., 2005). De valda teorierna utgör en viss grund i de hypoteser som kommer skapas men
baseras även på tidigare forskning tillhörande de ägarstrukturer som kommer beskrivas nedan.
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Eftersom vi i denna uppsats ska förklara huruvida olika ägarstrukturer hos Large- och Mid Cap
företag

noterade

på

Nasdaq

OMX

Stockholm

har

någon

påverkan

på

deras

hållbarhetsrapportering, kommer referensramen avslutas med att de olika ägarstrukturerna
beskrivs. Efter varje ägarstruktur presenteras de hypoteser vi gjort gällande ägarstrukturernas
påverkan på hållbarhetsredovisning.

4.1 Intressentteorin
Intressentteorin fick stor etablering bland företagare år 1984 då Freeman släppte sin
uppmärksammade bok, Strategic Management: A Stakeholder Approach. Sedan dess har
konceptet intressenter blivit en viktig del att ta ställning till bland företagens ledningar. En
intressent är antingen en grupp eller individ som kan påverka eller påverkas av förverkligandet
av företagets syfte (Agle, Mitchell, & Wood, 1997). Clarkson (1995) delar upp intressenterna i
två grupper, den primära gruppen och den sekundära gruppen. De intressenter som tillhör den
primära gruppen är sådana som företaget inte kan överleva utan och där det finns ett ömsesidigt
samspel. Dessa utgörs framförallt av aktieägare, investerare, anställda, kunder och leverantörer.
Även de offentliga intressentgrupperna tillhör den primära gruppen. Exempel på offentliga
intressenter är: regeringar och samhällen som stiftar lagar, erbjuder infrastruktur och marknader
samt kräver företagen på skatt. Den sekundära gruppen intressenter är sådana som påverkar
eller låter sig påverkas av företaget men företagets överlevnad är inte beroende av dem. Media
och andra intressenter med specialintressen utgör denna grupp (Clarkson, 1995).

För att förstå innebörden av intressentteorin kan den delas upp i två frågor. Den första är: ”Vad
är företagets syfte?”, vilket ger företags ledning en ambition att formulera det värde de vill skapa
samt ange vad som förenar företagets intressenter. Den andra frågan lyder: ”Vilket ansvar har
högsta ledningen på företaget gentemot sina intressenter?”. Den frågan får ledningen att
formulera hur de vill göra affärer, speciellt med åtanke kring vilka relationer de vill och
behöver skapa med sina intressenter för att kunna leva upp till syftet med verksamheten
(Freeman, Wicks & Parmar, 2004).

Det är framförallt två inriktningar inom intressentteorin som sticker ut i litteraturen och de är den
etiska inriktningen och den positiva inriktningen. Den etiska inriktningen förespråkar att oavsett
vilken makt intressenten har gentemot ett företag har alla lika stor rätt att bli lika behandlade av
företagets ledning. Oavsett om relationerna med intressenterna genererar finansiell prestation i
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varierande skala ska alla behandlas lika. Den positiva inriktningen menar däremot att företagets
ledning tenderar att i högre utsträckning tillgodose de intressenter vars resurser anses vara
viktigast (Fernando & Lawrence, 2014).

Ullman (1985) presenterar en tredimensionell modell som kan förklara motstridiga resultat i
jämförelser mellan sociala upplysningar och social och ekonomisk prestanda. Intressenternas
makt utgör första dimensionen och den visar att de intressenter som kontrollerar ett företags
viktigaste resurser får sina krav tillfredsställda från företaget. I regel brukar hög makt hos
intressenten generera i ökad social prestanda hos företaget ifall intressenten kräver det.

Enligt intressentteorin har intressenterna rätt att få tillgång till viss icke-finansiell information
som utgörs av företagets hållbarhetsredovisning. Rapporteringen blir ett sätt att visa upp sin
ansvarsfulla sida gentemot alla intressenter (det etiska perspektivet) eller endast till de finansiellt
betydelsefulla intressenterna (det positiva perspektivet). I utbyte mot de upplysningar företaget
lämnar kan de förvänta sig skapa sig en bättre image, locka investerare samt minska
kapitalkostnader. Dessa fördelar kan motivera företag att lämna upplysningar i form av
hållbarhetsredovisning (Fernando & Lawrence, 2014).

Intressentteorin är relevant i den här undersökningen kring ägarstrukturers påverkan på
hållbarhetsredovisning då teorin bidrar till förklaringen i varför företag använder sig utav just
hållbarhetsredovisning. Sammanfattningsvis går det att konstatera att företag använder det som
ett verktyg för att gynna de intressenter som anses vara viktigast för företagets överlevnad
(Clarkson 1995; Ullman, 1985). Vad omvärlden anser är alltså en viktig del i hur de olika
ägarkategorierna väljer att hållbarhetsredovisa och vilka intressenters krav de väljer att leva upp
till. Huruvida det skiljer sig mellan ägarstrukturer och deras vilja att hålla intressenter nöjda
genom hållbarhetsredovisning är något som förhoppningsvis ska kunna besvaras i denna uppsats.
Bhattacharya, Korschun och Sen (2009) skriver hur intressenter påverkas av CSR utfört av
företag och att olika branscher lockar olika intressenter som därefter ställer olika krav på företag.
Denna teori ligger på grund av detta till grund för de hypoteser som skapats tillhörande de olika
ägarkategoriernas samband med hållbarhetsredovisning.
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4.2 Legitimitetsteorin
Legitimitet kan beskrivas som ett generellt antagande att de val ett företag gör är önskvärda,
korrekta eller lämpliga inom ett socialt konstruerat system som inkluderar normer, värderingar
och övertygelser. Ett företags legitimitet påverkar både hur människor agerar gentemot
företaget men även vad de tycker om dess verksamhet. Företags intressenter uppfattar ett
legitimt företag som mer meningsfullt, förutsägbart och framförallt trovärdigt (Suchman, 1995).
Det har funnits olika resonemang som försökt förklara företagens sociala rapportering, varav ett
är legitimitetsteorin. Teorin beskriver att företag lämnar sociala upplysningar som ett sätt att
kunna legitimera sina åtgärder (Guthrie & Parker, 1989).

Enligt Deegan et al. (2002) förlitar sig legitimitetsteorin på antagandet att ett företags ledning
kommer anamma strategier som visar samhället att det kommer leva upp till dess förväntningar.
Det finns ett socialt kontrakt inom legitimitetsteorin som betraktas likt en överenskommelse
mellan företaget och samhället. Om företaget inte följer kontraktet kan det drabba företaget hårt
då de kan förlora sin legitimitet. Allmänhetens uppfattningar är inte statiska utan förändras
vanligtvis över tiden med krav om att företagen ska vara ansvarsfulla mot miljön de verkar i.
Ett företag kan förlora sin legitimitet om det inte ligger i framkant och förändrar nödvändiga
aktiviteter. Det går inte att förlita sig på att en tidigare accepterad aktivitet alltid kommer att
vara accepterad hos allmänheten.

Ett företag kan använda sig av legitimitetsprocessen, genom att kommunicera sitt arbete med
CSR, för att: (1) rätta till felaktiga allmänna missuppfattningar om företagets prestationer, om
ett legitimitetsgap uppkommit genom felaktiga uppfattningar. (2) förändra förväntningarna på
företagets prestationer, om ledningen tror att allmänheten har orealistiska förväntningar på
företagets ansvar. (3) Visa att företaget har förbättrat sina prestationer, om företaget upplever
att de har misslyckats med hur de uppfattas. (4) Avleda uppmärksamhet från vissa prestationer
genom att visa och fokusera på sina styrkor och samtidigt avleda uppmärksamheten från sina
sämre sidor (Magness, 2006).

Legitimitetsteorin har stora likheter med intressentteorin då den påvisar att ett företags
legitimitet är ett resultat av hur väl ett företag lever upp till intressenternas förväntningar
(Deegan et al., 2002).

Teorin är en grund i hypotesbildningarna då den frivilliga
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hållbarhetsredovisningen är ett sätt för företag att skapa legitimitet och tillfredsställa
intressenters krav. Press från omgivningen gör att företag måste tydliggöra sin roll inom detta
fält och legitimitetsteorin är därför med i undersökningen som en förklaringsmodell.

4.3 Agentteorin
Agentteorin eller principal- agent teorin som den även kallas beskriver förhållandet mellan
principalen (aktieägarna) och agenten (företagsledningen) (Jensen & Meckling, 1976). Det är
en passande teori för denna uppsats eftersom syftet är att förklara om ägarstruktur påverkar de
beslut företag i detta fall tar gällande hållbarhetsredovisning.

Jensen och Meckling (1976), av många refererade till som grundarna av agentteorin, använder
teorin för att förklara hur intressekonflikter som kan uppstå mellan principalen och agenten kan
lösas på bästa sätt. De tar upp tre viktiga begrepp som handlar om var själva problemet i
agenten och principalens relation ligger; informationsasymmetri, osäkerhet och risktagande.
Agenten besitter ibland information som principalen inte alltid få ta del av, detta är vad som
menas med informationsasymmetri (Eisenhardt, 1989).

Utgångspunkten i teorin är att agenten verkar ur ett själviskt perspektiv och agerar enligt det som
passar agenten bäst vilket skapar en osäkerhet hos principalen. För att principalen bättre ska
kunna kontrollera agenterna tillämpas åtgärder vilket gör att det tillkommer något som kallas
”agency costs” (agentkostnader). Företag får högre agentkostnader ju högre ägarspridning det
finns eftersom principalerna vill kontrollera sina agenter (Jensen & Meckling, 1976). För att
undvika detta menar Jensen och Meckling (1976) att agenten och principalen kan ingå ett sorts
kontrakt som ska hjälpa båda sidorna. Principalen vill minska agentkostnaderna och
osäkerheten medan agenten vill och behöver incitament, ofta monetära sådana, men även
psykologiskt motiverande incitament, för att uppfylla det principalen strävar efter (Baumann,
Brett, Reilly, & Stroh, 1996).

Bengt Holmström (1976) menar att ”moral hazard” är det största problemet i relationen mellan
agenten och principalen. Begreppet ”moral harzard” syftar på att agenten har en avsaknad av
incitament mot principalen gällande bland annat risker och konsekvenser som tas och kan fås.
Genom kontrakt ska denna osäkerhet minskas då tydliga regler och riktlinjer sätts upp kring hur
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agerandet ska vara (Holmström, 1976).

Kopplat till ägarstrukturer och hur agentteorin appliceras i denna uppsats syns det främst genom
olika hög ägarkoncentration och hur olika ägartyper har olika incitament och behov av att
övervaka ledningen (Fama & Jensen, 1983, Hellman, 2005). Ju större spridning på ägarna desto
mer övervakning och på så vis högre agentkostnader. För att minska osäkerheten mellan företag
och dess intressenter är det vanligt att företag med större spridning bland ägarna producerar mer
frivilliga rapporter och hållbarhetsrapportering. Variation av ägarspridning kopplat till
agentteorin kommer alltså bidra till hypoteserna som skapats i samband med definitioner av de
olika ägarstrukturerna.

4.4 Institutionell teori
Institutionell teori förklarar varför företag inom en viss bransch tenderar att efterlikna varandra.
Teorin är relevant för forskare som undersöker frivillig företagsrapportering då den ger en
förståelse i hur företag tolkar och reagerar på föränderliga förväntningar inom hållbarhet.
Företags rapportering blir ett sätt att skapa legitimitet, då den ger uttryck för samhällets
värderingar. Genom att företag försöker leva upp till vad samhället, eller särskilt betydelsefulla
grupper, anser är normalt blir de alltmer homogena (Deegan & Unerman, 2011). Hedborg och
von Malmborg (2003) menar att företag med största säkerhet har uppsikt på varandras
utformningar av hållbarhetrapporter. Det för att kunna hålla sig inom ramen för vad som bör
rapporteras, vilket skapar isomorfismiska mönster.

Isomorfism, ett fenomen inom institutionell teori, beskriver bäst processen då företag blir
homogena. Det finns tre olika isomorfismer: tvingande, normativ och mimetisk isomorfism
(DiMaggio & Powell, 1983). Tvingande isomorfism uppstår ur externa faktorer som påverkar
företaget så som krav från aktieägare, anställda och lagar. Processen sätts alltså igång på grund
av tryck från betydelsefulla intressenter som företag är beroende av. Tvingande isomorfism har
samma perspektiv som intressentteorin, då båda låter intressenternas krav styra exempelvis hur
företag väljer att förändra sitt sätt att hållbarhetsredovisa (Fernando & Lawrence, 2014).
Normativ isomorfism uppstår genom en strävan hos företag att uppnå professionalitet. Genom
utbildning formas personal till att ha liknande värderingar och normer. Företag använder sig
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ofta av filtrering, det vill säga de anställer personal från samma bransch med liknade
erfarenheter och utbildning. Det medför att företags personal tenderar att se saker och ting ur
samma perspektiv och löser problem på ett enhetligt sätt (DiMaggio & Powell, 1983). Mimetisk
isomorfism uppstår genom att ett företag känner sig osäkert och därför efterliknar liknade
företags aktiviteter inom samma bransch. Kriteriet är att det företag som blir kopierat anses vara
framgångsrikt och legitimt för det företag som kopierar (DiMaggio & Powell, 1983).

Decoupling, ett annat viktigt fenomen inom den institutionella teorin, förklarar att det kan
finnas en skillnad mellan ett visat engagemang för hållbarhet och de faktiska förhållandena. Det
kan finnas obalanser i överenskommelser mellan företaget och dess intressenter som leder till
decoupling. Fenomenet kan också komma ur bristen på ansvarsskyldighet från normgivare som
leder till flexibilitet hos företag och att de gör som de vill. Ett företag kan alltså visa ett
engagemang för hållbarhet som ett verktyg för att skapa en bra image men verkligheten kan
vara motsatsen (Caprar & Neville, 2012).

Vid hypotesbildningarna kommer den institutionella teorin in som förklaringsmodell främst
genom tvingande isomorfism, som tillsammans med intressentteorin menar att det är
intressenternas krav som reflekterar hur en viss ägarkategori väljer att hållbarhetsredovisa.
Decoupling har vidare varit ett viktigt fenomen att ta hänsyn till då det beskriver skillnaden som
kan finnas mellan ett företags hållbarhetsaktivitet och hållbarhetsredovisning. Detta eftersom
skillnaderna på vad ett visst företag uttrycker att det gör kan vara annorlunda från den verkliga
aktiviteten.

4.5 Ägarstruktur
Att vara ägare i ett aktiebolag bygger på att man äger A och/eller B aktier och genom detta har
makt eller majoritet att ta beslut i ett företag. Huruvida olika ägare och ägarstrukturer har olika
incitament, mål och åsikter som driver de olika ägarstrukturerna till att ta olika beslut gällande
hållbarhetsredovisning är det som ska undersökas i denna uppsats. Att definiera olika
ägarstrukturer kan göras på olika sätt. Att mäta ägarkoncentrationen är ett vanligt
tillvägagångsätt (Ljungdahl, 1999). Ju högre andel en person/företag/familj har desto högre
ägarkoncentration finns det i företaget. Låg ägarkoncentration är därmed lika med en stor
spridning av ägare. Hög ägarkoncentration, ofta i form av familjeägande har länge präglat den
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svenska marknaden (Gilson, 2006; La Porta, Lopez-de-Silanes & Shleifer, 1999). På senare år
har många av dessa företag med hög ägarkoncentration blivit internationaliserade. Jakobsson och
Wiberg (2014) skrev i sin rapport ”Vem ska styra de Svenska företagen” att en
internationalisering av börsbolagen till stor del beror på att utländska och institutionella företag
tar allt större plats på marknaden. Detta betyder att ägandet blir mer spritt på marknaden och att
ägandestrukturen inte längre är lika tydlig.

Syftet med denna uppsats är att förklara hur de olika ägarstrukturer som finns påverkar företags
hållbarhetsredovisningar. För att göra detta måste vi först definiera vilka olika ägarstrukturer vi
har att göra med. I denna uppsats kommer det studerade urvalet vara Large- och Mid-Cap
företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Utifrån dessa bolag har följande definitioner av
ägande gjorts: familjeföretag, utländskt ägda företag, sfärer, statligt ägda företag, institutionellt
ägda företag och spritt ägda. Hedlund et al. (2005) beskriver fem olika kategorier av ägare
varav vi i denna uppsats kommer använda tre av dem: familjeföretag, institutionellt ägda
företag och utländskt ägda företag. Anledningen till att de statligt ägda bolagen finns som en
egen kategori, trots att de enbart består av två företag i vår undersökning är på grund av att de
följer hårdare lagar samt arbetar ur andra intressen vilket kan vara intressant att studera och
jämföra med (Agnblad, Berglöf, Högfeldt & Svancar, 2001; Hedlund Hägg, Hörnell & Rydén,
1985). Sfärer har även blivit en egen kategori, trots dess liknelser till de familjeägda bolagen,
igen då det finns skillnader i incitament och arbetssätt. I denna uppsats kommer ägartyperna
definieras utifrån den som har minst 10 % och störst andel röster (La Porta et al., 1999). Att
definiera ägartyper är problematisk och kan göras på många olika sätt. Att även se till den näst
största ägaren i bolagen hade troligtvis gett studien högre reliabilitet då tidigare forskare har
gjort på detta vis och menar att även den näst största ägaren har stor påverkan på företaget
(Attiga, Guedhamib, & Mishrad, 2008). På grund av tidsbrist och problem att hitta just tydliga
definitioner togs beslutet att enbart utgå ifrån ägaren med högst rösträtt.

4.5.1 Familjeägda företag
Ett familjeägt företag är ett företag där majoriteten av ägandet är koncentrerat ner till en person
eller medlemmar i en familj. Familjeägda företag präglas alltså av en hög ägarkoncentration.
(Henrekson & Jakobsson, 2008). En egenskap som brukar särskilja de familjeägda företagen är
att de har incitament som skiljer sig från andra företag (Anderson & Reeb, 2003). De hanterar
sitt företag och dess tillgångar på ett mer personligt plan än övriga ägarstrukturer då de har en
personligare investering i själva företaget. Då de har en personlig förbindelse till sina företag
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och inte gärna släpper kontroll över företaget medför detta, kopplat till agentteorin att man får
låga agentkostnader, eftersom övervakning inte är lika nödvändigt (Ali, Chen, &
Radhakrishnan, 2007). Synen på risk skiljer sig också hos familjeägda företag, då de anses
vara aningen mer försiktiga och inte lika riskbenägna som icke-familjeägda företag (Strebulaev
& Yang, 2013). Deras ekonomiska beslut och investering påverkas eftersom de har personliga
investeringar i företaget. Det låga risktagandet och ett långsiktigt ekonomiskt engagemang
ligger

till

grund

vid

bildandet

av

hypotesen

för

den

ekonomiska

delen

av

hållbarhetsredovisning.
Då familjeägda företag har tydliga ägare får de en mer synlig roll i samhället än företag som har
ett exempelvis spritt ägande. Detta bidrar till att familjeföretag även har ett extra incitament för
att följa de lagar och regler som finns i samhället gällande miljö, personal och finansiella delar
(Sirmon & Hitt, 2003). Den sekundära gruppen i intressentteorin anses alltså vara väldigt viktig
för familjeföretag då medial övervakning och deras synliga roll har stor påverkan på deras
arbete inom hållbarhet inom samhälle och miljö (Berrone et al. 2012). Ett bra
hållbarhetsengagemang är inte alltid förenligt med bra hållbarhetsredovisning. Ur ett
agentteoretiskt perspektiv hänvisas det till hur företag med större spridning i ägandet, alltså låg
ägarkoncentration är mer benägna att redovisa medan företag med hög ägarkoncentration, som
familjeföretag, inte har samma benägenhet till att redovisa sin hållbarhet, trots att de arbetar
med många hållbarhetsaktiviteter. (Broberg et al., 2009). Chen et al. 2008 menar även att
familjeföretag, gentemot icke-familjeägda företag tenderar att redovisa mindre gällande frivillig
redovisning, specifikt samhällsinriktad sådan (Chen, Chen, & Cheng, 2008). Vad tidigare
forskning dock visar på är att familjeföretag är bra på att redovisa och utge information om de
har dåliga nyheter eller resultat kring företaget, men sällan gällande den frivilliga redovisningen
(Ali, Chen, & Radhakrishnan, 2007). Detta leder oss till att formulera följande hypoteser:
Hypotes 1a: Det finns ett positivt samband mellan familjeägda företag och den ekonomiska
delen i hållbarhetsredovisning.

Hypotes 1b: Det finns inget eller ett negativt samband mellan familjeägda företag och dess
miljö och samhälles dimensioner i hållbarhetsredovisning.

4.5.2 Utländskt ägda företag
Den 1 januari år 1992 togs tidigare restriktioner gällande utländska förvärv i svenska företag
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bort (1991/92:NU15, 1991). Detta har bidragit till att utländska direktinvesteringar har ökat
drastiskt. Från år 1990 stod utländskt ägande på den svenska börsen för 8 % och idag står de för
över 40 % (Finansinspektionen och SCB, 2013). Större utländskt ägande bidrar till förändringar
i både företags styrelser och kultur och många väljer att flytta huvudkontoren och ibland hela
bolag till utlandet. När delar av bolaget är positionerat utomlands kan det leda till att man får
sämre förståelse för den svenska företagskulturen och dess lagar. På grund av detta samt att
man inte befinner sig på samma plats betraktas möjligheten att övervaka utländskt ägda företag
väldigt låg och bidrar då även till att utländska företag ofta har högre agentkostnader (Broberg
et al., 2010). Adrem (1999) nämner att rapporteringen hos utländskt ägda företag brukar öka
just på grund av de kulturella skillnaderna och att olikheter i riskbenägenhet gör att
informationsasymmetri och osäkerheten ökar. Detta kommer bidra till hypoteserna, främst
gällande de miljö-och samhällsredovisningar som företag utför.

Utländska ägare har ett mer vinstmaximerande fokus än till exempel familjeägda företag. De är
”outsiders” och känner inte samma personliga engagemang som andra ägare gör. De har lättare
att sälja av sin del och gå ur som ägare om företaget inte skulle prestera tillräckligt bra. Det
saknas även ett engagemang i det som de inte tror kommer bidra till bättre vinst och mer kapital
(Hedlund et al, 1985). Visar de engagemang i företaget syns det i många fall genom att en
utländsk VD tillsätts eller att utländska styrelsemedlemmar ökar, vilket ger de utländska ägarna
mer kontroll över företaget (Jeon & Ryoo, 2013).
Det ekonomiska perspektivet från Tripple bottom line och CSR handlar mycket om
långsiktighet. Då många utländska ägare har ett fokus på vinst finns det tendenser i deras arbete
som leder till ett mer kortsiktigt fokus (Hedlund et al, 1985). Utifrån de kortsiktiga
prioriteringar som utländska företag har, har följande hypotes kring deras ekonomiska del i
hållbarhetsredovisning formulerats. Hypotesen kring deras miljö och samhällsredovisning
grundas främst på viljan att minska kulturella skillnader och osäkerheter för investerare och
ägare genom ökad information som levereras genom frivillig redovisning. Hypotesen härleds
alltså mycket utifrån det agentteoretiska perspektivet och problematiseringen med övervakning
som finns hos utländskt ägda företag.
Hypotes 2a: Det finns ett negativt samband mellan utländskt ägda företag och den ekonomiska
delen i hållbarhetsredovisningar.
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Hypotes 2b: Det finns ett positivt samband mellan utländskt ägda företag och dess miljö och
samhälles dimensioner i hållbarhetsredovisning.

4.5.3 Sfärer
En sfär är en ägarstruktur vars definition är att det finns en familj eller ett företag som har
genomgående kontroll i en grupp av företag. Denna genomgående kontroll kan beskrivas
som hierarkisk och består ofta av aktieinnehav (Glete, 1994). Ägandet behöver inte vara direkt
via familjen eller företaget utan kan gå genom andra företag som de har stort inflytande på.
Många egenskaper hos sfärer ligger i linje med familjeägda företag och även här präglas
företagen av hög ägarkoncentration (Sundqvist, 1997).
Den mest omtalade och äldsta företagssfären i Sverige är Wallenbergsfären. De innefattar
företag, bland annat Wallenbergstiftelsen och Investor AB, vilka de har högt aktieinnehav i och
därför kan utöva sin makt igenom (Wallenberg, 2016). Gällande ekonomisk långsiktighet har
sfärer liknande förbindelser som familjeägda företag. De har ofta långa engagemang i olika
företag och kan inte sälja av eller göra stora skillnader i sitt aktieinnehav utan att det skulle
påverka företaget negativt eftersom sfärer ses som en stabil ägare som sällan och ogärna ändrar
sitt ägarskap. Detta medför att företagen är noggranna med deras investeringar och ser det ur ett
längre hållbarhetsperspektiv som kan nyttjas en längre period. Att sfärer ofta tar stort
samhällsansvar och ansvar över deras anställda är en egenskap som ofta framträder i denna
ägartyp (Agnblad, Berglöf, Högfeldt, & Svancar, 2001). Anledningen till att sfärer, trots sin
höga ägarkoncentration som tyder på att det inte kräver lika hög övervakning enligt agentteorin
och därmed mindre behov av redovisning är istället behovet att skapa legitimitet. Även
Wiklund (2006) nämner att sfärer har långsiktiga planer för investeringar och stor press för att
skapa legitimitet både gällande den ekonomiska delen men även socialt och miljömässigt för
offentligheten. Press från omgivningar och behov att skapa legitimitet leder till att de frivilligt
redovisar och tydliggör deras roll gällande hållbarhet både i ekonomidimensionen och miljö
och samhällsdimensioner. Enligt agentteorin är företag med hög ägarkoncentration inte lika
benägna till att utföra frivillig redovisning. Gällande sfärers ägande grundar sig hypoteserna
främst på sfärers fokus kring långsiktighet inom ekonomi och behovet av att visa legitimitet för
offentligheten. Utifrån detta har följande hypoteser bildats:

Hypotes 3a: Det finns ett positivt samband mellan sfärer och den ekonomiska delen av
hållbarhetsredovisning.
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Hypotes 3b: Det finns ett positivt samband mellan sfärer och dess miljö och samhälles
dimensioner i hållbarhetsredovisning.

4.5.4 Statligt ägda företag
Företag som är statligt ägda är företag som till majoriteten ägs av kommuner, landsting eller
staten. De två företag som är börsnoterade samt ägs av staten är TeliaSonera och SAS
(Regeringskansliet, 2015). Statligt ägda bolag har inte enbart hög avkastning som mål och syfte
med verksamheten, då de drivs av ägare med ett mer långsiktigt ekonomiskt engagemang. De
ska ses som en förebild för andra företag och det är därför extra viktigt att de följer de lagar och
regler som finns samt behandlar sina intressenter utifrån dessa. De statligt ägda företagens mål
ska vara att uppnå social välfärd (Hedlund et al, 1985). Tagesson et al. (2009) kommer i sin
undersökning fram till att svenska statliga företag lämnar fler hållbarhetsupplysningar än
privatägda. Förklaringen till det grundar sig i tryck från intressenter, bland annat media, då
miljö- och välfärdsfrågor tagit en allt större plats i samhället. Då statens arbete står under en
stor transparens i Sverige är det viktigt för de statligt ägda företagen att leva upp till sina
intressenters förväntningar, då de ska föregå med gott exempel.
Sedan år 2008 är det lag för statligt ägda företag att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s regelverk
(Regeringskansliet, 2015). Detta medför att de statligt ägda företagen inte utför frivillig
hållbarhetsredovisning som de övriga ägarstrukturerna som diskuteras i uppsatsen. Det
som undersöks i denna uppsats är hur hållbarhetsredovisningen påverkas utav olika
ägarstrukturer och alltså inte hur de aktivt arbetar med hållbarhet. Då statligt ägda företag enligt
lag är skyldiga att utfärda hållbarhetsredovisningar enligt GRI:s regelverk är hypoteserna inte
särskilt överraskande.

Hypotes 4a: Det finns ett positivt samband mellan statligt ägda företag och den ekonomiska
delen av hållbarhetsredovisning.

Hypotes 4b: Det finns ett positivt samband mellan statligt ägda företag och dess miljö och
samhälles dimensioner i hållbarhetsredovisning.

4.5.5 Institutionellt ägda företag
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Institutionellt ägda företag är företag som till största del ägs av pensionsbolag,
försäkringsbolag och stiftelser (Çelik & Isaksson, 2013). Precis som utländskt ägda företag
ökade andelen institutionellt ägda företag under 1990-talet när reformen om utländskt
investeringar togs bort i kombination med pensionsreformen (Henrekson & Jakobsson, 2001).
En observerad egenskap gällande institutionellt ägda företag är att de tar en mer passiv roll i
ägandet jämfört med övriga ägarstrukturer (Berglöf et al., 2003). Jansson (2008) menar dock
att institutionellt ägda företag går mot en mer aktiv roll, vilket tyder på att en viss förändring
av institutionella ägda företags agerande kan komma.
De institutionella ägarna hanterar pengar som ägs av deras investerare. På grund av detta agerar
de med större ansvar och övervakning gällande investeringar (Khan et al, 2005). Zheng (2009)
menar däremot att de som investerar i institutionellt ägda företag har ett kortsiktigt
engagemang. De vill helt enkelt placera sina pengar i de företag som går bäst och har inga
problem med att byta företag om dåliga finansiella rapporter skulle presentas. Investerarna
förväntar sig alltså en hög avkastning, vilket får institutionellt ägda företag att lägga fokus på
kortsiktiga avkastningar vilket leder till att den långsiktiga lönsamheten till viss del blir
bortprioriterad. De så kallade övergående institutionella investerarna intar rollen som handlare
snarare än ägare. De är redo att lämna ett bolag om problem uppstår istället för att själva
försöka utveckla förbättringar i företaget. Det innebär att övervakning inte är en central strategi för de
övergående institutionella investerarna. Den här informationen talar för ett kortsiktigt ekonomiskt
engagemang då de institutionella ägarna lätt kan göra exit i bolag, alltså gå ur ett bolag, vilket leder till att
man inte lägger fokus på ekonomisk hållbarhet.

Lika viktigt som de anser att den kortsiktiga vinsten är vill ägarna i institutionellt ägda företag
att det ska finnas en hållbarhetsredovisning som ger sken av goda miljö-och samhällsbidrag.
Om företagen faktiskt utför CSR-aktiviteterna spelar mindre roll så länge det finns ett
ekonomiskt värde i att redovisa det (Petersen & Vredenburg, 2001). Saleh, Zulkifli och
Muhamad (2010) beskriver att institutionella ägare som väljer portföljinvesteringar tenderar att
bry sig om social prestanda i de företag de investerar i. De hänvisar att deras resultat stämmer
överens med tidigare studier som visar att sociala upplysningar är en viktig beståndsdel i de
investeringsbeslut institutionella ägare fattar. Detta då flertalet investerare tror att ju större
socialt ansvar företaget de investerar i visar upp desto säkrare blir deras investeringar.
Hypotes 5a: Det finns ett negativt samband mellan institutionellt ägda företag och den
ekonomiska delen av hållbarhetsredovisning.
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Hypotes 5b: Det finns ett positivt samband mellan institutionellt ägda företag och dess miljö och
samhälles dimensioner i hållbarhetsredovisning.

4.5.6 Spritt ägande
De företag som går under definitionen spritt ägande har ingen självklar ägare, och
ägarkoncentrationen är väldigt låg. Det innebär att det finns många ägare med ett litet innehav.
Ett spritt ägande kan medföra att ägarna har olika intressen vilket kan leda till
intressekonflikter. En ägare i ett företag kan ha inflytande genom kapital eller genom rösträtter
(Jakobsson & Wiberg, 2014). Ofta har ägare med många rösträtter även ett stort innehav i
företaget. Enligt La Porta, Lopes-De Silanes & Schleifer (1999) har ägare inflytande i ett företag
då den innehar minst 10 % av rösträtterna. Har ingen ägare mer än 10 % av rösträtterna anses
företag därför ha ett spritt ägande.

Eftersom ett företag med spritt ägande inte har en självklar dominerande röst eller majoritet är
det ofta styrelsen som förhållandevis fritt från ägarna tar de största beslut gällande företaget.
Då ledningen styr är deras generella vilja att få upp hela företagets värdering då detta
reflekterar arbetet och belöningen som de själva gör och får (Jakobsson & Wiberg, 2014).
Huruvida det ger en sann bild av företagets värdering är svårt att avgöra på grund av att
ledningarna är komponerade på olika sätt med olika personers viljor, tankar och värderingar
(La Porta et al., 1999) Då företag inte kontrolleras av någon specifik ägare förutom ledningen
eller styrelsen finns det ett större behov av kontroll vilket leder till högre kostnader gällande
övervakning av styrelsen och Vd:n (Jakobsson & Wiberg, 2014; Gugler & Yurtoglu, 2003).

Spritt ägande är synonymt med en låg ägarkoncentration med stor spridning på ägandet. I
sådana typer av ägda företag är det vanligt förekommande med opportunistiskt beteende bland
cheferna. Det leder till att det oftast uppstår konflikt angående intressen mellan agent och
principal. Därför har företag med en låg ägarkoncentration oftast större förväntningar på sig att
lämna hållbarhetsupplysningar än de med ett koncentrerat ägande (Tagesson et al., 2009). Detta
då det blir ett sätt att dämpa de agentkostnader som uppstår i företag med hög spridning på
ägandet vilket leder oss till att formulera följande hypoteser (Jensen & Meckling, 1976).
Hypotes 6a: Det finns ett positivt samband mellan spritt ägda företag och den ekonomiska
delen av hållbarhetsredovisning.
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Hypotes 6b: Det finns ett positivt samband mellan spritt ägda bolag och dess miljö och samhälles
dimensioner.
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5. Empirisk metod
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet vid den empiriska undersökningen, vilket grundar
sig i positivismen, den deduktiva ansatsen och det kvantitativa metodvalet.

5.1 Urval
Inom forskning är det viktigt att använda sig av en urvalsram som innehåller en aktuell och
komplett förteckning över de objekt som ingår i populationen för undersökningen. Vid ett
subjektivt urval handplockas de objekt som ska undersökas medvetet. Forskaren har redan en
viss kännedom om vilka objekt som troligt ger den mest värdefulla datan (Denscombe, 2009).
I den här studien har urvalet av studerade företag varit de som befunnit sig på Large- och MidCap noterade på Nasdaq OMX Stockholm 2016-04-25. Valet har grundat sig i att de företag,
främst på grund av sin storlek, är mest relevanta i vår undersökning eftersom det är de större
företagen som sysslar med och aktivt redovisar sin hållbarhetsredovisning. Valet av företag är
alltså baserat på ett subjektivt urval. Forskning har visat att större företag hållbarhetsredovisar i
större utsträckning än små på grund av att de har ett större antal intressenter som kräver denna
information (Tagesson et al., 2009). På grund av detta har vi exkluderat företag registrerade
som Small-Cap från undersökningen. Vi förstår att en inkludering av de små företagen hade
kunnat berika vår studie och jämförelser hade kunnat dras mellan företagens olika storlek.
Dock har studiens tidsperiod varit för kort för att kunna inkludera alla företag noterade på
Nasdaq OMX Stockholm. Syftet med studien har inte heller varit att studera storleksskillnader
mellan företag och dess påverkan på hållbarhetsredovisningar utan fokus har varit
ägarstrukturens påverkan.

Totalt har 173 företags års- och hållbarhetsredovisningar inkluderats i undersökningen, 72 från
Large Cap-listan och 101 från Mid Cap-listan.

5.2 Datainsamling
Som tidigare nämnts har studien gjorts utifrån den kvantitativa metoden. Informationen som vi
använt oss av har enbart tagits ifrån sekundärkällor, andrahandsinformation, alltså information
som har skapats av någon annan. Vårt syfte med att bygga vårt arbete på enbart dokumentstudier
bygger på att det finns mycket tillförlitlig information tillgänglig för allmänheten som företag
själva har producerat. Genom att använda enbart sekundärkällor, årsredovisningar och
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hållbarhetsredovisningar använder vi oss av offentliga källor alltså dokument skapade för
allmänheten (Jacobsen, 2002). Dokumenten är hämtade från företagens hemsidor där de finns att
ladda ner. Nackdelen med att enbart använda sig av sekundärdata är att det inte går att lita
fullständigt på den typen av källa då forskaren inte skapat den själv (Jacobsen, 2002).

Vi har studerat hållbarhetsredovisningar samt de delar av bolagens årsredovisningar som
innehåller hållbarhet. Då vissa företag inte framställer en specifik hållbarhetsredovisning utan
inkorporerar det i deras vanliga årsredovisningar har vi använt oss utav de dokument som visar
information kring hållbarhet. Genomgående har fokus varit på hur företagen redovisar
upplysningar inom ekonomi, miljö och samhälle.

5.3 Operationalisering
Innan en kvantitativ undersökning kan genomföras måste problemställningen preciseras och
konkretiseras då den från början ofta är väldigt vag. Detta görs genom operationalisering
(Jacobsen, 2002). Operationalisering är en beteckning som berör det empiriska arbetet med
problemformulering inom forskning och omfattar den process som sker från det generella till
det konkreta (Johannessen & Tufte, 2003). Vidare innebär beteckningen att definiera begrepp
som undersökningen sätter i fokus och som därmed är relevanta i sammanhanget. Begreppen
ska sedan göras mätbara, vilket innebär att de blir möjliga att undersöka. Att testa
undersökningen och därmed begreppen innan undersökningen utförs är ett bra tillvägagångssätt
för att få bekräftat att problemställningen går att undersöka (Eliasson, 2013).
Eftersom uppsatsen är utformad efter en problemställning ska denna del förklara empirin som
samlas in och hur den ska göras mätbar. Vår utgångspunkt var att undersöka hur ägarstrukturer
påverkar hållbarhetsredovisning. För att göra problemformuleringen konkret fick vi välja att
applicera undersökningen bland företag inom Large-Cap- och Mid-Cap noterade på Nasdaq
OMX Stockholm. Därefter delades företagen in efter den ägarkategori de tillhörde. Relevanta
begrepp för undersökningen tillhörande det valda ämnesområdet hållbarhetsredovisning valdes.
Då ekonomi, miljö och samhälle är de dimensioner som utgör grunden i hållbarhetsredovisning
valdes dessa tre ut för att kunna göra undersökningen konkret och mätbar. Genom
innehållsanalyser

av

de

utvalda

företagens

års-och

hållbarhetsredovisningar

mättes

ägarstrukturens påverkan på hållbarhetsredovisning, uppdelat efter den ekonomiska
dimensionen och den miljö-och samhällsmässiga dimensionen. Genom att inkludera
kontrollvariabler i undersökningen togs relevanta objekt med som tidigare forskning visat har
en påverkan på hur företag redovisar kring hållbarhet. Mätmetoden som vi har valt testades
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innan själva undersökningen ägde rum genom att undersöka 15 företags års- och
hållbarhetsredovisningar. Efter att ha läst 173 års och hållbarhetsredovisningar har vi använt oss
av följande beroende, oberoende och kontrollvariabler som vi nedan kommer förklara mer
ingående.

5.3.1 Beroende variabel
Det kvantitativa metodvalets bidrag till att lösa en problemformulering baseras ofta på att visa
hur olika saker hänger ihop, alltså att se om det finns ett samband mellan de variabler som
mäter det valda undersökningsområdet. I den här undersökningen handlar det om att se hur
ägarstruktur påverkar företags hållbarhetsredovisningar. Detta har gjorts genom att bryta ned
ägarstruktur i olika ägarkategorier och konkretisera hållbarhetsredovisning i tre olika
dimensioner. En beroende variabel är en variabel som påverkas av en oberoende variabel
(Eliasson, 2013). Variabeln kallas också för verkansvariabeln eftersom de värden som variabeln
antar bestäms av den oberoende variabelns värden (Jacobsen, 2002). Beroende variabeln i
denna uppsats syftar på hållbarhetsredovisning och de tre beståndsdelarna: ekonomi, miljö och
samhälle.
Ekonomiska upplysningar
Den första delen av innehållsanalysen har gjorts genom att beräkna finansiella mått kopplade till
den ekonomiska delen. Då syftet med uppsatsen är att undersöka ägarstrukturens påverkan på
företagens hållbarhetsredovisningar valde vi att se hållbarhet som en helhet och därför även
inkludera den ekonomiska delen, tillsammans med miljö och samhälle. Den ekonomiska delen
utgör grunden i CSR-pyramiden och handlar om att företaget vill kunna leva upp till samhället
och dess intressenter. Det gör det först då det lagt en lönsam och effektiv grund för verksamheten
(Carroll, 1991). Enligt Høgevold et al. (2015) behöver företag skapa vinst för att kunna överleva
på lång sikt. Med det i åtanke har följande finansiella mått valts ut som återspeglar värden
företagen skapar för några av sina intressenter.
Långsiktig överlevnad: Eget kapital/totala tillgångar. Mäter företagets soliditet.
Kunder: Resultat före skatt/omsättning.
Aktieägare: Utdelning/resultat före skatt.
Nyckeltalens värden har genomgående beräknats utifrån koncernens balansräkning,
resultaträkning och kassaflödesanalys. Eget kapital och totala tillgångar har tagits ifrån
balansräkningen. Omsättning och resultat före skatt har tagits från resultaträkningen. Utdelning
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har tagits ifrån kassaflödesanalysen.

Miljömässiga och sociala upplysningar
Andra delen av innehållsanalysen utgjordes av kodord kopplade till miljö och samhälle (Bilaga 1
och 2). Kodorden baserades på tidigare forskning, Gamerschlag et al. (2011), där orden använts
för att mäta miljömässiga och sociala upplysningar. Forskarna som skapat kodorden har baserat
de utifrån GRI:s riktlinjer G3. Totalt har 8 ord kopplats till miljömässiga upplysningar och 25 ord
kopplats till sociala upplysningar som varit inkluderade i innehållsanalysen. Sökningen av orden
i 2014 års- och hållbarhetsredovisningar har gjorts via Adobe Readers ordsök. Träffarna har sedan
summerats där varje företag fått en totalsumma av de ord som varit kopplade till miljömässiga
och sociala upplysningarna. Då orden från artikeln, Gamerschlag et al. (2011), endast var skrivna
på engelska översattes de till svenska ord för att studien även skulle kunna inkludera
redovisningar på svenska.

De begränsningar den här typen av innehållsanalys har inneburit har varit att hitta lämpliga ord
på svenska som matchar de engelska och som då blivit relevanta för undersökningen. Ordet
emission på engelska syftar på betydelsen utsläpp då det berör ämnet hållbarhet. Då ordet
emission på svenska ofta beskriver finansiella händelser så som nyemission eller fondemission
valde vi att inte söka på det ordet i de undersökta årsredovisningarna skriva på svenska. Det för
att undvika ett ord som inte berörde ämnet och som skulle ge resultatet en missvisande bild. Andra
ord att vara vaksamma över var ordet anställning då det ordet även kunde inkludera träffar så
som sammanställning. Ofta stod även orden occupational health and safety tillsammans i en
mening alltså fick vi även där gå in manuellt och ge ordet occupational safety en träff i de fall
Adobes sökfunktion gav noll träffar.

Hållbarhetsbetyg
I innehållsanalysen av redovisningarnas ekonomiska upplysningar har ett genomsnittligt betyg
satts efter företagens totala finansiella mått kopplade till långsiktig överlevnad, kunder och
aktieägare. Betygen har delats ut på en skala mellan 0-7, där 7 står för högst total finansiell summa
i jämförelse med övriga företag. Poängen har delats ut i olika intervall där de med sämst
genomsnittlig summa har fått 1 poäng och de med bäst har fått 7 poäng. Det innebär att utifrån
våra mätmetoder av det ekonomiska betyget har 24 företag (1-14 %) blivit tilldelade 1 poäng.
De 24 företagen (86-100 %) som fått bäst totala finansiella summa har blivit tilldelade 7 poäng.
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0 poäng fick de företag som inte hade någon utdelning, kopplat till det finansiella måttet
aktieägare. När genomsnittsbetyget räknades ihop hamnade inget företag på 0 poäng då övriga
ekonomiska mått fanns att tillgå hos alla företag i undersökningen. Genomsnittsbetyget täcktes
av de tre finansiella måtten som räknades ihop och sedan dividerades med tre för att få fram ett
genomsnittligt betyg. Intervallen har sett ut på följande vis.
Tabell 5.3.1.1 Betyg

Poäng

Intervall

1

1-14 %

2

15-28 %

3

29-42 %

4

43-56 %

5

57-70 %

6

71-85 %

7

86-100 %

I innehållsanalysen av redovisningarnas miljö- och samhällsupplysningar har antalet nämnda ord
räknats ihop per redovisning. Poäng har sedan delats ut på en skala mellan 0-7, där 7 står för bäst
hållbarhetsredovisning. Poängen har satts efter andelen nämnda ord av de totalt 33 orden
kopplade till miljö och samhälle. De företag med lägst andel nämnda ord fick 1 poäng och
representerades av de 24 företag som hade lägst andel (14 % av 173 företag). De företag med högst
andel nämnda ord fick 7 poäng tilldelade och representerades av de 24 företag som hade högst andel
(14 % av 173 företag). 0 poäng fick de företag som inte hade något nämnt ord utav de 33 utvalda
orden. På så sätt har jämförelser gjorts mellan alla undersökta företags redovisningar.

Poängskalan är upprättad utifrån Folksams index, vilket är ett index som mäter ansvarsfullt
företagande utifrån redovisat arbete kring miljö och mänskliga rättigheter hos svenska
börsnoterade företag. Företagen bedöms efter olika kriterier och poäng delas ut efter hur väl det
gått att identifiera de eftersökta kriteriernas komponenter (Folksam, 2013). I vår studie har
andelen identifierade ord utgjort vårt kriterium på hållbarhetsredovisning där de med största andel
nämnda ord belönats med bäst poäng. Vi valde att använda oss av betygsskalan från Folksam då
det är en väletablerad och känd skala som använts i tidigare forskningar och var relevant även i
denna trots att vi inte använt oss av samma tillvägagångssätt.
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5.3.2 Oberoende variabel
En oberoende variabel är en variabel som påverkar den beroende variabeln. Variablerna är
vanligt använda i så kallade kausalitetsfrågor, vilket den här uppsatsen ska utreda då syftet är att
förklara huruvida ägarstrukturer har någon påverkan på hållbarhetsredovisningen (Bell &
Bryman, 2013). Den oberoende variabeln benämns orsaksvariabeln då det är den som påverkar
och skapar konsekvenser (Jacobsen, 2002). De oberoende variablerna i denna är uppsats är de
olika ägarstrukturer som finns bland de företag vi undersökt, vilka är familjeägda företag,
utländskt ägda företag, statligt ägda företag, sfärer, institutionellt ägda företag och spritt ägda
företag.

5.3.3 Kontrollvariabel
Kontrollvariabler är en variabel som inte är inräknad i materialet men som troligtvis påverkar
utfallet. Man använder sig av kontrollvariabler för att ta bort kontrollvariabelns icke-inräknade
effekter och göra studien mer trovärdig (Johnson, Khurana, & Reynolds, 2002). De
kontrollvariabler som använts i denna studie är bransch, företagets ålder, synlighet (Large- och
Mid-Cap), lönsamhet (ROA), om företagen har gjort en separat hållbarhetsredovisning eller
haft den inkorporerad i deras vanliga årsredovisning samt vidare om den är skriven på engelska
eller svenska.

Bransch
Vi har delat in de olika företagen i branscher, som baseras på företagens huvudsakliga
sysselsättning. Indelning är gjord enligt GICS (Global Industry Classification Standard)
branschindelning som är utvecklad av Morgan Stanley och Standard & Poor. Denna
branschklassindelning valdes eftersom det är den indelning som görs på den svenska börsen och
på många börser runt om i världen. Det finns tio olika branscher vilka är; energi, material och
råvaror, industrivaror och tjänster, sällanköpsvaror och tjänster, dagligvaror, hälsovård, finans,
informationsteknik,

telekommunikation

samt

kraftförsörjning.

Ett

tillägg

i

GICS

branschindelning har gjorts då även branschen fastighet inkluderats i studien eftersom ett flertal
företag har haft sin huvudsakliga sysselsättning inom fastighetsbranschen.

Variabeln bransch är en kontrollvariabel som tidigare forskning gällande frivillig redovisning
ofta använt. Då företags syfte/område/bransch varierar brett är den därför inkluderad för att se
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huruvida tillhörande bransch påverkar hållbarhetsredovisningen (Ljungdahl, 1999). Broberg et
al. (2009) menar att bransch har visat sig påverka företags frivilliga redovisningsupplysningar,
där företag inom tillverkningsbranschen lämnar störst mängd frivilliga upplysningar. Den här
informationen motiverar valet av kontrollvariabeln i den här undersökningen. Vidare förklarar
den institutionella teorin att företag tenderar att efterlikna varandras hållbarhetsredovisningar
inom samma bransch, vilket också motiverar valet att inkludera bransch som kontrollvariabel.
För att kunna få in en större mängd företag tillhörande vardera bransch fick vi vid kodningen
dela in de tio branscherna i tre. Detta då det stärker den påverkan variabeln har i det här
sammanhanget. De tre branscherna som valdes var service, tillverkning och finansiella tjänster.
De branscher som är inkluderade i service är sällanköpsvaror och-tjänster, dagligvaror,
hälsovård, informationsteknik, telekommunikation och fastighet. De branscher som är
inkluderade i tillverkning är energi, material och råvaror, industrivaror och-tjänster och
kraftförsörjning. Den bransch som är inkluderad i finansiella tjänster är finans. De tre
branscherna är kodade enligt dummyvariabler där varje bransch är = 1. Då branschen service
= 1, är alla andra branscher = 0. Då branschen tillverkning = 1, är alla andra branscher = 0. Då
branschen finansiella tjänster = 1, är alla andra branscher = 0. Det skapas alltså tre olika
dummyvariabler.

Ålder
Företagens ålder är en faktor som kan påverka företags inställning till hållbarhetsredovisning. Då
många företag har bytt namn, ändrat organisation och slagits samman med andra företag har vi
valt att härleda åldern så långt bak vi kan utan att företaget ska ha blivit helt ombildat.
Anledningen till att vi väljer ha med ålder som en kontrollvariabel är för att kontrollera huruvida
yngre företag har anpassat sig fortare och bättre till hållbarhet som blir allt mer viktig. Enligt
Shamil, Shaikh, Ho och Krishnan (2014) är företagets ålder en faktor som kan påverka
hållbarhetsredovisningen och som därför ska utgöra en kontrollvariabel.

Synlighet
Synlighet är en nödvändig kontrollvariabel då hållbarhetsupplysningar hos företag har visat sig
öka ju mer mediaövervakning ett företag står under. Mängden media övervakning ökar
företagets synlighet då det bjuder in till ytterligare uppmärksamhet och granskning av
allmänheten (Reverte, 2009). Studier har visat att storleken på ett företag har ett positivt
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samband med mängden frivilliga upplysningar, det vill säga att större företag lämnar fler
upplysningar än mindre företag. En förklaring till det är att stora företag oftast står under en
större synlighet då media och allmänheten kräver mer information från dessa bolag (Broberg et
al., 2009).

Tidigare studier har visat att det finns fler sätt att mäta och sortera företag efter beträffande
storlek. Enligt Broberg et al. (2009) kan storlek mätas utifrån balansomslutning, antalet anställda
och omsättning. Reverte (2009) använde sig av den naturliga logaritmen för marknadsvärde i sin
studie vid storleksindelning. Variabeln storlek är en kontrollvariabel som tidigare forskning ofta
använder sig av (Broberg et al. 2010; Adrem, 1999; Ljungdahl, 1999). Trots detta valde vi att
använda oss av den uppdelning som vårt urval av företag redan var indelade i, alltså Large och
Mid-cap eftersom de utsätts för olika granskning. Genom uppdelningen tas även hänsyn till
skillnad på storlek då vi räknar Large-cap företagen till stora företag och Mid-cap företagen till
medelstora. Storleksskillnaden i uppdelningen är därmed gjord efter variation i börsvärde mellan
de två olika segmenten. Kodningen är även här gjord med dummyvariabel, alltså då Large Cap
är = 1 är Mid Cap = 0.

Lönsamhet
Ett lönsamhetsmått är ROA, return on assets (avkastning på tillgångar). Avkastning på tillgångar
räknas ut genom vinst efter skatt/totala tillgångar. Det är detta som vi använt oss av i enlighet
med andra studier (Simutin, 2010; Tagesson et al., 2009 ). Det finns även andra lönsamhetsmått,
exempelvis ROE, return on equity (avkastning på eget kapital) (Tagesson et al., 2009). ROS,
return on sales är också ett mått som mäter lönsamhet (avkastning på försäljning) (Meek et al.,
1995).

I vår studie har lönsamheten mätts som ROA då det är ett centralt och vanligt

förekommande mått i studier. ROS hade exempelvis inte varit lämpligt då vi har företag inom
finansbranschen med i undersökningen och där jämförelse i försäljning med andra typer av
företag inte ger en rättvisande bild. Lönsamhet är en nödvändig kontrollvariabel då företag med
en hög lönsamhet har visat sig lämna fler hållbarhetsupplysningar. Detta då de är mer utsatta för
offentlig granskning och politiska påtryckningar. Genom upplysningarna lämnas detaljerad
information vilket stödjer företags positioner (Broberg et al., 2009).
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Typ av redovisning
Vi har valt att ta med om företagen har redovisat sin hållbarhet inkorporerat i deras årsredovisning
eller om de gjort en separat hållbarhetsredovisning. Detta för att se om det finns skillnader mellan
de båda. Vi har även noterat om redovisningarna har varit skrivna på engelska eller svenska
eftersom översättningen på ord eventuellt gör skillnad på den insamlade frekvensen. Har företaget
enbart en årsredovisning kodas detta = 0 och har företaget en hållbarhetsredovisning kodas detta
enligt = 1.

Tabell 5.3.3.1 Kodning av variabler

Variabel

Kodning

Förklaring

Miljö/samhälle betyg

0-7

Betygskala där 7 är det bästa

Ekonombetyg

0-7

Betygskala där 7 är det bästa

Totalt betyg

0-7

Genomsnittsbetyg av miljö/samhälle
och ekonomi där 7 är det bästa

Ägarstruktur

0-1

Dummyvariabler

för

varje

ägarstruktur där 1= ägarstrukturen
Bransch

0-1

Dummyvariabler för bransch där 1=
branschen

Storlek

0-1

Dummyvariabler

för

företagens

listning på Nasdaq OMX Stockholm
är 1= Storlek på Nasdaq
Ålder

Numeriskt värde

Synlighet

0-1

Dummyvariabel

för

företagens

synlighet
Lönsamhet

Numeriskt värde

Avkastning på totala tillgångar

Typ av redovisning

0-1

Dummyvariabel för företagens typ av
hållbarhetsredovisning.
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5.4 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet innebär att en mätning av ett objekt genomförs på ett konsekvent sätt så att det ska
finnas en möjlighet att kunna göra en replika på studien (Bell & Bryman, 2011). I vetenskapliga
sammanhang handlar reliabilitet om att den genomförda studien uppfyller kravet om att vara
pålitlig. Det innebär dels att någon annan ska kunna göra en replika av studien men även att
forskaren själv ska kunna återupprepa sina observationer vid ett flertal tillfällen. Pålitligheten ska
också finnas hos de använda mätinstrumentet i observationen (Hartman, 2004).
Vid subjektiva bedömningar, till exempel vid översättning av data till kategorier via en
innehållsanalys där flera observatörer är inblandade, finns risken att överensstämmelsen mellan
observatörernas tolkningar är alltför liten. Detta är det viktigt att vara medveten om då det
påverkar huruvida ett mått är reliabelt eller inte (Bell & Bryman, 2011).
I subjektiva kodningar behövs en interreliability control (kontroll av intern reliabilitet). Intern
reliabilitet rör mått med multipla indikatorer, flerindikatorsmått, vilket berör vår undersökning.
Vid olika mått som tillsammans bildar en totalpoäng finns en risk att indikatorerna inte är
relaterade till samma mått, det vill säga att de saknar inre överensstämmelse eller följdriktighet.
Det som behövs fastställas är ifall indikatorerna har ett samband med varandra eller inte. Det
som testas är alltså om de undersökta företagens poäng på något av måtten är relaterade till
deras poäng på de andra måtten (Bell & Bryman, 2011).

Begreppet validitet handlar om mätbarhet och hur väl ämnet som studerats faktiskt har studerats.
Det handlar om att rätt information ska ha samlats in och huruvida källorna är trovärdiga (Bell &
Bryman, 2011).
Genom att testa vår mätmetod på 15 företag innan själva studien gjordes tillförde vi
subjektivitet och tillförlitlighet då vi försäkrar oss om att själva insamlingsmetoden kommer
göras på en konsekvent och genomförbart sätt. Det resulterar dels i att båda författarna använder
sig av samma tillvägagångssätt och dels att de gör samma bedömningar och tolkningar vid
innehållsanalyserna av de undersökta företagen. Detta har alltså hjälpt oss att kunna utföra ett
upprepande tillvägagångssätt i vår undersökningsmetod vilket gör det möjligt att göra om
studien upprepande gånger eller att applicera samma tillvägagångssätt i något annat urval. Det
bidrar också med säkerhet att den insamlade information som tagits från företagens års- och
hållbarhetsredovisningar är konsekventa. Att företag behandlas lika och på ett konsekvent sätt i
innehållsanalyserna av redovisningarna styrker studiens pålitlighet. Genom att använda sig av
redan utförda metoder som appliceringen av Gamerschlag et al., (2011) kodord och ekonomiska
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mått använda av Hansson och Bergqvist (2012), stärks även pålitligheten hos de använda
mätinstrumenten. Det ger en säkerhet att hela begreppet hållbarhet har undersökts i de olika
företagens års- och hållbarhetsredovisningar trots att måtten varit uppdelade dels i tre olika
ekonomiska mått och dels i mätning av ord relaterade till ämnet hållbarhet.
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6. Resultat och analys
I detta kapital kommer studiens resultat presenteras och analyseras utifrån det statistiska
material som samlats in och analyserats i det statistiska programmet SPSS. Fördelning av
ägarstrukturer och hållbarhetsbetyg presenteras samt regressions-och korrelationsanalyser.

Inledningsvis kommer en deskriptiv analys av ägarstrukturerna presenteras för att tydliggöra
fördelningen mellan de bolag från Nasdaq OMX Stockholm som denna studie bygger på. Efter
detta kommer de olika ägarstrukturernas betyg på ekonomi samt miljö och samhälle redogöras.
Ett kort avsnitt om företagsstrukturernas totala hållbarhetsbetyg presenteras även. Datan för den
deskriptiva analysen togs fram genom ett t-test. Materialet ansågs normalfördelat då urvalet är så
pass stort (Körner & Wahlgren, 2015).

Efter den övergripande deskriptiva analysen av ägarstrukturer och hållbarhetsredovisningsbetygen kommer regressionsanalysens resultat att presenteras. Här analyseras de olika
ägarstrukturernas påverkan på de två hållbarhetsredovisningsbetygen var för sig samt med de
bestämda kontrollvariablerna i materialet. Regressionsanalysen i kombination med en
korrelationsanalys kommer förklara huruvida det finns signifikanta samband mellan ägarstruktur
och hållbarhetsredovisning utifrån de betyg som satts på ekonomi och miljö/samhälle.
Avslutningsvis kommer en sammanställning göras där de gjorda hypoteserna kommer accepteras
eller förkastas.

6.1 Ägarstrukturer
I denna del kommer en deskriptiv förklaring framföras kring de sex ägarstrukturer som finns hos
de bolag vars hållbarhetsredovisning vi betygsatt. Totalt antal företag från Large- och Mid-Cap
blev, efter några bortfall 173. En del företag fick tas bort då de noterades år 2015. Då urvalet av
redovisningar specifikt är från Large- och Mid-Cap gjordes valet att inte ta med de företag även
om det fanns årsredovisningar för år 2014.
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Diagram 6.1.1 Fördelning ägarstruktur
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Som Diagram 6.1.1 visar finns det en tydlig överrepresentation av familjeägda företag noterade
på Nasdaq OMX Stockholm. Resterande företag är relativt jämt fördelade förutom de statligt ägda
där det endast är registrerat två stycken.

6.2 Ekonomi-betyg
I tabell 6.2.1 nedan presenteras de betyg de olika ägarstrukturerna blivit tilldelade gällande
ekonomidimensionen av hållbarhetsredovisning. Företagen har blivit betygsatta på långsiktig
överlevnad (soliditet), kundfokus (genom resultat) och ägarna (utdelning). Betygsskalan är 0-7
och är fördelade i jämförelse med de olika företagens resultat. Det finns alltså ingen förbestämd
matris gällande de utdelade betygen utan det är procentuellt indelat i de sju olika betygen där 0
är sämst och 7 är bäst. De tre betyg företagen blivit tilldelade har sedan summerats och dividerads
med tre för att få ett genomsnittligt ekonomi-betyg som presenteras i tabellen nedan.
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Tabell 6.2.1 Ekonomi-betyg

Ägarstruktur Medelbetyg ekonomi

Standadav.

Familj

4,5

1,25

Utländskt

3,7

1,39

Sfärer

4,1

1,23

Statligt

4,0

2,83

Institutionella

4,1

1,46

Spritt

4,3

1,57

De som har fått högst betyg är familjeägda företag. Deras medelbetyg är 4,5 och skiljer sig mest
från utländska företag som har medelbetyget 3,7 och därmed de som redovisar sämst ekonomiska
mått gällande långsiktighet. Sfärer, de institutionella och de statligt ägda företagen ligger väldigt
nära i medelbetyg. Det som skiljer företagen åt är att statliga företag, som bara är två och har en
hög standardavvikelse. Detta kan då förklaras av att de bara är två statligt ägda företag och därför
är den siffran så pass mycket högre är för de övriga ägarstrukturerna.

6.3 Miljö och samhällsbetyg
I tabell 6.3.1 nedan har en deskriptiv analys av de olika ägarstrukturernas miljö och
samhällsbetyg framställts. Betygen är grundade på ord som sökts på i företagens års- och
hållbarhetsredovisningar. Orden innefattar både den miljömässiga och den samhällsmässiga
delen och har därför slagit ihop till ett betyg. Betygen är precis som i den ekonomiska delen satta
på en skala 0-7, där sju är det högsta. Även här finns det inget visst antal ord som ger ett visst
poäng utan skalan är gjord utifrån en jämförelse mellan alla företag.

Statligt ägda företag är de som presenterar högst medelvärde och även en låg standardavvikelse.
Igen, skall det has i åtanke att det bara är noterat två statligt ägda bolag i urvalet. De som uppvisar
lägst medelvärde är de familjeägda bolagen. De utländskt ägda företagen samt sfärer har väldigt
lika resultat både gällande medelbetyg och standardavvikelse.
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Tabell 6.3.1 Miljö och samhällsbetyg

Ägarstruktur Medelbetyg miljö/samhälle Standardav.
Familj
Utländskt
Sfärer
Statligt
Institutionella
Spritt

3,25
3,65
3,70
5,50
3,33
3,38

1,44
1,67
1,63
0,70
1,15
1,37

6.4 Totalt medelbetyg
I tabell 6.4.1 nedan finns det totala medelbetyget för varje ägarstruktur, där ekonomi-betyget och
betyget för miljö och samhälle har slagits ihop. Det som går att utläsa är att de statligt ägda
företagen fått högst totalt medelbetyg. I övrigt har ägarstrukturerna fått liknande medelbetyg och
de som fått sämst är utländskt ägda företag och de institutionellt ägda företagen.

Tabell 6.4.1 Totalt medelbetyg

Ägarstruktur
Familj
Utländskt
Sfärer
Statligt
Institutionella
Spritt

Medelbetyg
7,75
7,35
7,8
9,5
7,43
7,68

6.5 Regressionsanalys och korrelationsanalys
För att mäta vårt insamlade material har en regressionsanalys och en korrelationsanalys gjorts
i det statistiska programmet SPSS. Materialet har antagits som normalfördelat då det är ett så
pass stort urval av företag. Korrelationsanalysen är gjord för att stödja och förklara samband
tillsammans med regressionsanalyserna. Syftet med regressionsanalysen är att upptäcka
samband mellan de två beroende variablerna, ekonombetyget och miljö och samhällsbetyget
och de oberoende variablerna, de olika ägarstrukturerna. En multipel linjär regressionsanalys
är gjord då det är en modell som ger möjlighet till att beräkna ett samband mellan en beroende variabel
och två eller fler oberoende variabler. Då vi vill testa miljö/samhällsbetyget och ekonombetyget mot de
olika ägarstrukturerna och även kontrollvariabler används en multipel linjär regression och inte en
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enkel linjär regression som innebär att man enbart har en oberoende variabel och en beroende
variabel i sin modell. Av regressionen avläses huruvida ägarstrukturerna är signifikanta eller
inte och genom det kan vi senare det besvara hypoteserna (Körner & Wahlgren, 2002).

I regressionsanalysen definierades våra variabler enligt följande: den beroende variabeln är yvariabeln och den oberoende variabeln är x-variabeln. Formeln för multipel linjär
regressionsanalys är: Y =β0 +β1 ·x1i +β2 ·x2i +...+βp ·xpi +e
I regressionsanalysen påkom vi en multikollinearitet mellan familjeägda företag och sfärer. En
multikollinearitet är när två variabler i hög utsträckning korrelerar med varandra vilket gör att
det blir svårt att se sambandet mellan de multikollinära variablerna och de beroende
variablerna. Då definitionen av familjeägda företag och sfärer är i hög utsträckning lika
varandra är det ingen överraskning att multikollinearitet påkoms här. Detta gjorde att vi fick
göra två regressionsanalyser per hållbarhetsredovisningsbetyg. Multikollineariteten hittade vi
genom att avläsa VIF-värdena då alla värden översteg 4, vilket är gränsen för multikollinearitet.
Det går även att avläsa multikollinearitet av värdet som står under ”tolerance” då de ger uttryck
för samma sak (Körner & Wahlgren, 2015).

6.5.1 Regressionsanalys ekonomi
Regressionsanalysen för det ekonomiska betyget av hållbarhet är uppdelade i två tabeller då vi
som nämnt fann ett problem med multikollinearitet mellan familjeägda företag och sfärer. I
båda regressionerna har de statliga företagen tagits bort eftersom det endast fanns med två statligt
ägda företag i undersökningen. Det är ett för litet urval och kommer därför inte vara relevant i
regressionen. Båda regressionsanalyserna har fått en signifikansnivå på 0.000. F-värdet i
modellen med sfärer inkluderat är 6,012 och med familjer inkluderat istället för sfärer är Fvärdet 5,993. Båda regressionsanalyser har fått en signifikansnivå på 0,000 och
förklaringsgraderna i modellerna har värdena 0,252 respektive 0,251. Förklaringsgradens
värden berättar att de ekonomiska betygen som getts till företagen kan förklaras till cirka 25 %
av de variabler som ingår i analysen. Den justerade förklaringsgraden för modellerna är 0,210
och 0,209. Den justerade förklaringsgraden i regressionen kan ibland uppvisa något lägre
förklaringsgrad då man tar hänsyn till de oberoende variablerna. För att se om materialet man
har är normalfördelat eller inte har vi utfört testet One-Sample Kolmogorov- Smirnov test
(Pallant, 2010). Då p-värdena för båda regressionerna rörande den beroende variabeln ekonomi
låg på 0,2 översteg det signifikansnivån på 0,05 vilket tyder på att materialet är normalfördelat.
En signifikansnivå på 10 % kommer användas för att en variabel ska anses som signifikant
(Stevens, 2002). De kontrollvariabler som inte är med i regressionen har testats men på grund
att de inte visat någon signifikans har de blivit borttagna ur ekvationen. De som togs bort ur
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regressionsanalysen var branschen tillverkning, företagens ålder och ifall redovisningen var
skriven på svenska eller engelska.
Tabell 6.5.1.1 Korrelationsmatris

n
1
Variabler

1. Miljö/samhällsbetyg

2. Ekonomibetyg

Pearson
Correlation

Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation

4. Sfärer
Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation
5. Institutionella
Sig. (2tailed)

6. Statligt

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

7. Utländskt

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

8. Spritt

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

9. Service

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

10. Tillverkning

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

11. Finans

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

12. Ålder

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

13. LargeCap

Pearson
Correlatio
Sig. (2tailed)

14. Lönsamhet

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation

15. Hållbarhet
Sig. (2tailed)

16. Engelska

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pearson
Correlation
n
Sig. (2tailed)

Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation
3. Familjeägda

2

Test

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

0,085
0,266

-0,109

,183*

0,153

0,016

0,068

-0,045

-,320**

0,373

0,554

0

-0,03

-0,052

-,375**

-,166*

0,696

0,499

0

0,03

,155*

-0,018

-0,096

-0,039

-0,05

0,041

0,819

0,21

0,61

0,518

0,095

-,164*

-,364**

-0,149

-,188*

-0,044

0,216

0,031

0

0,05

0,013

0,561

-0,009

0,029

-,302**

-0,123

-,156*

-0,037

-0,14

0,905

0,709

0

0,11

0,04

0,63

0,07

-0,014

0,005

0,073

-0,027

-,157*

0,1

0,051

0,05

0,852

0,949

0,337

0,72

0,039

0,189

0,5

0,511

,159*

-,189*

-0,121

0,007

,154*

-0,078

-0,018

-0,006

-,776**

0,037

0,013

0,113

0,93

0,044

0,309

0,81

0,942

0

-,208**

,266**

0,063

0,032

0,017

-0,04

-0,052

-0,069

-,401**

-,267**

0,006

0

0,408

0,68

0,827

0,6

0,5

0,369

0

0

-0,02

-0,002

0,047

-0,012

0,037

-0,011

-,175*

0,117

-0,046

0,024

0,035

0,791

0,981

0,537

0,87

0,628

0,887

0,02

0,125

0,549

0,749

0,652

,407**

,209**

0,014

,153*

-0,067

0,013

-0,066

-0,035

-0,067

0,002

0,099

-0,139

0

0,006

0,851

0,04

0,381

0,863

0,39

0,651

0,383

0,979

0,195

0,068

-0,053

,326**

0,059

0,003

-0,058

-0,025

-0,107

0,138

0,027

-0,051

0,033

,149*

-0,067

0,485

0

0,44

0,97

0,449

0,741

0,16

0,07

0,726

0,505

0,665

0,05

0,384

,474**

-0,038

0,012

0,059

-0,034

0,069

0,087

-0,142

-0,014

0,126

-,162*

-0,039

,205**

-0,031

0

0,617

0,877

0,44

0,658

0,367

0,26

0,062

0,857

0,098

0,033

0,614

0,007

0,69

,282**

-0,121

-,182*

-0,033

-0,022

0,088

,312**

-0,016

-0,096

,223**

-,177*

-,165*

0,148

0,041

,410***

0

0,112

0,017

0,67

0,778

0,251

0

0,834

0,211

0,003

0,02

0,03

0,052

0,6

0

* Korrelationen är signifikant på en 5%-nivå
** Korrelationen är signifikant på en 1%-nivå
*** Korrelationen är signifikant på en 0,1%-nivå
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Tabell 6.5.1.2 Multipel linjär regressionsanalys för ekonomibetyg 1
Beroende variabel:
ekonomibetyg
Oberoende variabler

Stand. Beta

Sig.

VIF

-0,122

0,095

1,129

0,409

1,181

0,046

1,155

0,590

1,143

0,006

1,11

0,000

1,271

0,108

1,237

0,000

1,041

0,900

1,136

Sfärer

(-0,303)
0,061
(-0,262)
-0,148
(-0,279)
-0,039
(-0,320)

Institutionella
Utländskt
Spritt
Kontrollvariabler
LargeCap

0,199
(-0,195)
0,283
(-0,315)
0,123
(-0,204)
0,315
(-0,772)
0,009
(-0,233)
6,012***
0,252
0,210
95

Finansbransch
Servicebransch
Lönsamhet
Hållbarhetsredovisning
F-värde
R²
Justerat R²
N
* Standardfel angivet i paranteser
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Tabell 6.5.1.3 Multipel linjär regressionsanalys för ekonombetyg 2
Beroende variabel:
ekonomibetyg
Oberoende variabler

Stand. Beta

Sig.

VIF

0,171

0,103

2,325

0,503

1,837

0,762

1,803

0,460

1,635

0,007

1,109

0,000

1,274

0,131

1,246

0,000

1,043

0,943

1,135

Familjeägda

(-0,282)
0,062
(-0,327)
-0,028
(-0,349)
0,065
(-0,382)

Institutionella
Utländskt
Spritt
Kontrollvariabler
LargeCap

0,198
(-0,195)
0,278
(-0,316)
0,116
(-0,205)
0,311
(-0,772)
0,005
(-0,233)
5,993***
0,251
0,209
151

Finansbransch
Servicebransch
Lönsamhet
Hållbarhetsredovisning
F-värde
R²
Justerat R²
N
* Standardfel angivet i paranteser

Sfärer har ett negativt samband med ekonomi-betyg. Det utläser vi genom att undersöka värdet
Beta, vilket är -0,122 och Sig. som är 0,095. Att Beta-värdet är ett minusvärde berättar att det är
ett negativt samband och Sig = 0,095 är under 10 % vilket gör den signifikant. Detta betyder att
företag som har ägarstrukturen sfärer får sämre betyg i ekonomidelen.
Utländskt ägda företag har också ett negativt samband med ekonomi-betyg, enligt
regressionsanalys för ekonomi-betyg 1. Värdet under Beta är -0,148 och Sig. är 0,046. Däremot
visar inte regressionsanalys för ekonomi 2 något signifikant samband mellan utländskt ägda
företag och ekonomi, vilket gör resultatet svårt att tolka. Korrelationsmatrisen visar ett negativt
signifikant samband vilket gör att tolkningen blir att företag som har ägarstrukturen utländskt
ägande får sämre betyg i ekonomidelen.
Familjeägda

företag

visar

inget

signifikant

samband

med

ekonomi-betyget

enligt

regressionsanalys för ekonomi-betyg 2. Däremot visar korrelationsmatrisen ett positivt
signifikant samband då Pearson Korrelationkoefficient har värdet 0,183 och Sig. är 0,016.
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Vi finner inga signifikanta samband mellan de övriga ägarstrukturerna och betyget ekonomi,
däremot finns det samband mellan de olika kontrollvariablerna. I båda regressioner och i
korrelationsmatrisen finns det ett signifikant samband mellan ekonomi-betyg och företag i
finansbranschen, Large-Cap bolag och bolagens lönsamhet. Alla samband är positiva vilket
betyder att företag som är inom finansbranschen och/eller som befinner sig på Nasdaq OMX
Stockholm noterade som Large- Cap och/eller har hög lönsamhet har bättre betyg i ekonomi
gällande hållbarhetsredovisning. Då de olika kontrollvariablerna är kodade som ”dummyvariabler” betyder detta att, då alla nämna samband var positiva att finansbranschen i relation
till branscherna service och tillverkning generellt producerar bättre hållbarhetsredovisningar.
Large-Cap bolag producerar bättre än Mid-Cap och ju högre lönsamhet ett företag har desto
bättre betyg i hållbarhetsredovisning.
Kontrollvariabeln tillverkning togs bort på grund av saknad signifikans i regressionsanalysen
men det hittades en signifikans i korrelationsmatrisen. Det som utlästes där visade att branschen
tillverkning har ett negativt signifikant samband med ekonombetyget. Vilket betyder att företag
som befinner sig i tillverkningsbranschen tenderar att producera sämre hållbarhetsredovisningar
gällande ekonombetyget än företag som befinner sig inom service- och finansbranschen.
Anledning till att ålder inte haft någon effekt på ekonombetyget kan bero på att det är så pass
stora företag och deras synlighet och påverkan utifrån media spelar större roll än just förtags
ålder. Det faktum att urvalet av alla bolag i denna undersökning är noterade på den Svenska
Börsen medför att de redan finns regler, press och standarder kring hur sådana bolag ska
upprätta speciellt sina finansiella upplysningar. Denna undersökning tyder då på att ålder inte är
en faktor som påverkar olika ägarstrukturer och dess ekonomiupplysningar eller de
ekonombetyg företagen fått utdelade. Med denna information kan vi acceptera eller förkasta de
hypoteser som gjordes i den teoretiska referensramen.

Resultat hypoteser
Hypotes 1a: Det finns ett positivt samband mellan familjeägda företag och den ekonomiska delen
i hållbarhetsredovisning.
Resultat 1a: Hypotes 1a accepteras delvis. Det fanns inget signifikant samband i
regressionsanalysen, däremot fann vi ett signifikant positivt samband i korrelationsanalysen.

Hypotes 2a: Det finns ett negativt samband mellan utländskt ägda företag och den ekonomiska
delen i hållbarhetsredovisningar.
Resultat 2a: Hypotes 2a accepteras delvis. Det fanns inget signifikant samband i
regressionsanalys för ekonomi-betyg 2, däremot fann vi ett signifikant negativt samband i
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regressionsanalysen för ekonomi-betyg 1 och i korrelationsanalysen.

Hypotes 3a: Det finns ett positivt samband mellan sfärer och den ekonomiska delen av
hållbarhetsredovisning.

Resultat 3a: Hypotes 3a förkastas då vi finner ett signifikant negativt samband mellan sfärer och
den ekonomiska delen i hållbarhetsredovisning.

Hypotes 4a: Det finns ett positivt samband mellan statligt ägda företag och den ekonomiska delen
av hållbarhetsredovisning.
Resultat 4a: Hypotes 4a förkastas då vi inte finner ett signifikant samband mellan statligt ägda
företag och den ekonomiska delen av hållbarhetsredovisning.

Hypotes 5a: Det finns ett negativt samband mellan institutionellt ägda företag och den
ekonomiska delen av hållbarhetsredovisning
Resultat 5a: Hypotes 5a förkastas då vi inte finner ett signifikant samband mellan institutionellt
ägda företag och den ekonomiska delen av hållbarhetsredovisning.
Hypotes 6a: Det finns ett positivt samband mellan spritt ägda företag och dess miljö
och samhälles dimensioner i hållbarhetsredovisning.
Resultat 6a: Hypotes 6a förkastas då vi inte finner ett signifikant samband mellan spritt
ägda företag och den ekonomiska delen av hållbarhetsredovisning.

6.5.2 Regressionsanalys miljö och samhällsbetyg
Precis som vid regressionsanalysen av det ekonomiska betyget är betyget för miljö och
samhälle uppdelat i två tabeller på grund av multikollinearitet mellan familjeägda företag och
sfärer. I båda regressionerna har de statliga företagen tagits bort eftersom de enbart innefattar två
företag och är ett för litet urval och kommer inte vara relevant i regressionen. Båda
regressionsanalyserna har fått en signifikansnivå på 0.000. F-värdet i modellen med sfärer
inkluderat är 10,727 och med familjer inkluderat istället för sfärer är F-värdet 10,704.
Modellernas förklaringsgrad är 0,375 respektive 0,374. Förklaringsgraden innebär att betygen
för miljö och samhälle kan förklaras till cirka 37 % av de variabler som ingår i analysen. Den
justerade förklaringsgraden för modellerna är 0,34 och 0,339. Den justerade förklaringsgraden
är normalt något lägre eftersom det här också beräknas in hur många oberoende variabler som
använts.

Innehåller

förklaringsgraden

regressionen

ibland

många

överskattas

oberoende

något.
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variabler

Residualerna

i

kan

modellen

den

”vanliga”

testades

för

normalfördelning genom ett One-Sample Kolmogorov- Smirnov test. Detta gjordes för att se
huruvida modellerna accepteras för analysens grundtaganden. I regressionerna för miljö och
samhällsbetyget fanns dessvärre en bristande normalfördelning. I histogrammet nedan syns en
indikation till snedvridning vilket antyder att det fattas en variabel i vår modell som hade
kunnat göra materialet till normalfördelat.

Histogram 6.5.2.1

Std.av = 0,973
N= 171

Frekvens

Beroende variabel: Miljö/samhällsbetyg

Regression standardiserad residual

Signifikansnivån på 10 % kommer att appliceras även här, precis som vid ekonomi-betyget,
vilket betyder att en variabel ska anses vara signifikant då dess signifikansnivå är lägre än 10 %.
Kontrollvariablerna som inte är med i regressionen har testats men blivit borttagna ur
ekvationen då de inte har varit signifikanta. Även här är det branschen tillverkning, företags
ålders och huruvida redovisningen är skriven på engelska eller svenska som tagits bort av
samma anledningar som gavs vid ekonombetyget.
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Tabell 6.5.2.2 Multipel linjär regressionsanalys för miljö/samhällsbetyg 1
Beroende variabel:
miljö/samhällsbetyg
Oberoende variabler
Sfärer
Institutionella
Utländskt
Spritt
Kontrollvariabler
LargeCap
Finansbransch
Servicebransch
Lönsamhet
Hållbarhetsredovisning
F-värde
R²
Justerat R²
N
* Standardfel angivet i paranteser

Stand. Beta

Sig.

VIF

0,035

0,599

1,129

0,539

1,181

0,097

1,155

0,257

1,143

0,000

1,11

0,004

1,271

0,226

1,237

0,974

1,041

0,000

1,136

(-0,295)
0,042
(-0,255)
0,112
(-0,272)
0,076
(-0,311)
0,361
(-0,19)
-0,208
(-0,307)
-0,084
(-0,199)
-0,002
(-0,751)
0,354
(-0,227)
10,727***
0,375
0,34
95
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Tabell 6.5.2.3 Multipel linjär regressionsanalys för miljö/samhällsbetyg 2
Beroende variabel:
miljö/samhällsbetyg
Oberoende varibler
Familjeägda
Institutionella
Utländskt
Spritt
Kontrollvariabler
LargeCap
Finansbransch
Servicebransch
Lönsamhet
Hållbarhetsredovisning
F-värde
R²
Justerat R²
N
* Standardfel angivet i paranteser

Stand. Beta

Sig.

VIF

-0,037

0,700

2,325

0,877

1,837

0,316

1,803

0,516

1,635

0,000

1,109

0,004

1,274

0,235

1,246

0,984

1,043

0,000

1,135

(0,274)
0,013
(0,318)
0,084
(0,340)
0,052
(0,372)
0,362
(0,190)
-0,207
(0,307)
-0,083
(0,200)
-0,001
(0,752)
0,355
(0,227)
10,704***
0,374
0,339
151

Vi finner enbart ett svagt positivt samband i regressionsanalysen mellan utländskt ägda företag
och miljö och samhällsbetyget. Det påkoms inget samband i korrelationsmatrisen. För de statligt
ägda företag som vi plockat ur vår regressionsanalys går det att utläsa ur korrelationsmatrisen att
det finns ett positivt samband samt att det finns en signifikans. Det innebär att statligt ägda
företag redovisar ett bättre betyg inom miljö och samhälle än övriga ägarstrukturer. Dock ska det
inte glömmas bort att anledningen till att de statligt ägda bolagen togs bort ur regressionen var på
grund av att det bara utgjordes av två företag. Därför ska detta samband iakttas med försiktighet.
För övriga ägarstrukturer går det inte att utläsa några signifikanta samband med betyget för miljö
och samhälle varken från regressionsanalysen eller korrelationsanalysen.

I båda regressioner finns det ett signifikant samband mellan betyget för miljö och samhälle och
företag i finansbranschen, Large Cap bolag och de som upprättat en hållbarhetsredovisning.
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Sambandet till variabeln Large Cap är positivt vilket innebär att de företag som tillhör Large Cap
har bättre betyg inom miljö och samhälle än de som finns noterade på Mid Cap. Även
sambandet till variabeln hållbarhetsredovisning är positivt vilket innebär att de företag som valt
att upprätta en hållbarhetsredovisning har bättre betyg inom miljö och samhälle än de som
blivit granskade och upprättat en årsredovisning. Sambandet till variabeln företag i
finansbranschen är negativt vilket betyder att företag inom den branschen har sämre betyg inom
miljö och samhälle än de företag som finns inom branschen tillverkning och service.
Korrelationsmatrisen visar även på att det finns ett signifikant samband mellan miljö och
samhällsbetyget och företag som gjort sina redovisningar på engelska istället för på svenska.
Hur man ska tolka detta är lite svårt då många företag utöver de utländskt ägda företagen
numera väljer att producera redovisningar på engelska. De företag som väljer engelska kan göra
detta då de antagligen har en utländsk kundkrets vilket medför att de vill presentera mycket
fakta

och

företaget

och

miljö/samhällsrapportering

inkluderat

i

det.

Utifrån

regressionsanalysen och korrelationsanalysen kan vi nu förkasta eller acceptera följande
hypoteser.

Resultat hypoteser
Hypotes 1b: Det finns inget eller ett negativt samband mellan familjeägda företag och dess
miljö och samhälles dimensioner i hållbarhetsredovisning.
Resultat 1b: Hypotes 1b accepterades till viss del då vi inte finner ett signifikant samband
mellan familjeägda företag och delen som berör miljö och samhälle av hållbarhetsredovisning.

Hypotes 2b: Det finns ett positivt samband mellan utländskt ägda företag och dess miljö och
samhälles dimensioner i hållbarhetsredovisning.
Resultat 2b: Hypotes 2b accepteras till viss del då vi finner ett svagt samband mellan utländskt
ägda företag och delen som berör miljö och samhälle av hållbarhetsredovisning.

Hypotes 3b: Det finns ett positivt samband mellan sfärer och dess miljö och samhälles
dimensioner i hållbarhetsredovisning.
Resultat 3b: Hypotes 3b förkastas då vi inte finner ett signifikant samband mellan sfärer och
delen som berör miljö och samhälle av hållbarhetsredovisning.

Hypotes 4b: Det finns ett positivt samband mellan statligt ägda företag och dess miljö och
samhälles dimensioner i hållbarhetsredovisning.
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Resultat 4b: Hypotes 4b accepteras då det finns ett signifikant positivt samband mellan statligt
ägda företag och delen som berör miljö och samhälle av hållbarhetsredovisning.

Hypotes 5b: Det finns ett positivt samband mellan institutionellt ägda företag och dess miljö och
samhälles dimensioner i hållbarhetsredovisning.
Resultat 5b: Hypotes 5 b förkastas då vi inte finner ett signifikant samband mellan
institutionellt ägda företag och delen som berör miljö och samhälle av
hållbarhetsredovisning.

Hypotes 6b: Det finns ett positivt samband mellan spritt ägda företag och dess miljö och
samhälles dimensioner i hållbarhetsredovisning.
Resultat 6b: Hypotes 6b förkastas då vi inte finner ett signifikant samband mellan spritt ägda
företag och delen som berör miljö och samhälle av hållbarhetsredovisning.

59

7. Slutsats
I detta kapitel kommer studiens resultat diskuteras utifrån relevanta teorier och litteratur. En
slutsats framförs med återkoppling till studiens syfte. Vidare presenteras studiens bidrag, kritik
och förslag till framtida forskning.

7.1 Diskussion och slutsats
I diskussionen kommer de olika ägarstrukturerna presenteras var för sig tillsammans med deras
hypoteser som har accepterats eller förkastats. Vi kommer analysera resultatet vi fått fram mot
relevanta teorier och vetenskaplig litteratur som tagits upp tidigare.

Familjeägda bolag
De hypoteser som gjordes menade att det skulle finnas ett positivt samband mellan familjeägda
företag och den ekonomiska delen samt inget eller ett negativt samband till den miljö och
samhällsmässiga delen av hållbarhetsredovisning. Som nämnt, hittades ett signifikant positivt
samband

mellan

familjeägda

företag

och

ekonomisk

hållbarhetsredovisning

i

korrelationsanalysen, vilket gör att denna hypotes accepteras delvis. Detta stämmer med de
kopplingar som gjordes gällande att familjeföretag har ett långsiktigt fokus som representeras i
deras ekonomiska del. Den signifikans som finns tyder även på att det finns mindre
riskbenägenhet och ekonomin behandlas med större försiktighet (Strebulaev & Yang, 2013).
Detta, eftersom den kortsiktiga vinsten inte prioriteras på samma sätt som hos bland annat
institutionella företag. Familjeföretag har sällan problem med agentkostnader eftersom deras
styrelse ofta består av medlemmar som också är ägare till företaget. Detta leder således till
minskad informationsasymmetri och därmed mindre behov av övervakning av styrelsen.

Många av de familjeägda bolagen vi granskat är registrerade som Large Cap på Nasdaq OMX
Stockholm. De familjeägda företagen har en synlig roll i samhället vilket också gör att de blir
lättare att granska och ofta är i det publika ögat. Då vi hittat ett signifikant samband mellan
Large Cap och ekonomi-betyget frågar vi oss huruvida det positiva sambandet är på grund av
Large Cap, deras långsiktiga fokus, att familjeföretag har en synligare roll i allmänhet eller en
kombination av dessa faktorer. Kopplat till intressentteorin dras här paralleller till intressenter ur
den sekundära gruppen vilket i detta fall är media och deras vilja och behov att hålla de nöjda.
Kopplingar görs även till den primära gruppen, alltså de intressenter som är familjeföretag är
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beroende av för överlevnad. För familjeföretag är detta till största del anställda, kunder och
leverantörer som sätter press gällande hållbarhet.

Det fanns inget signifikant samband mellan familjeägda företag och den miljö och
samhällsmässiga aspekten på hållbarhetsredovisningen. Vår hypotes accepterades till viss del
här då vår framtagna hypotes var att det inte skulle finnas något samband eller ett negativt
sådant. Fernando och Lawrence (2014) menar att en anledning till varför företag lämnar
upplysningar är för att locka investerare och bättre sin image. Familjeägda företag har inte
samma incitament att locka investerare som andra företag eftersom de vill hålla företaget kvar i
familjen. Det betyder dock inte att de inte aktivt arbetar med CSR och hållbarhet, bara att de
inte lika övertygande redovisar det som andra företag gör. Tidigare forskning visar på att
familjeägda bolag förhåller sig bra med hållbarhetsaktiviteter men är inte lika benägna som
övriga företag att visa detta gör offentligheten (Chen, Chen, & Cheng, 2008)(Broberg et al,
2009) (Ali, Chen, & Radhakrishnan, 2007).

Utländskt ägda företag
Enligt våra hypoteser ska det finnas ett negativt samband mellan utländskt ägda företag och deras
ekonomiska del av hållbarhetsredovisning och ett positivt samband mellan deras miljö och
samhälles dimensioner av hållbarhetsredovisning. Den negativa koppling som gjordes med
utländskt ägande och sämre ekonomiskt hållbarhetsbetyg grundar sig i att utländska företag anses
ha en sämre relation med sitt företag. Utländska ägare intresserar sig främst av kortsiktig vinst
och det är något som speglas i den ekonomiska delen där det handlar om långsiktig vinst och
lönsamhet (Hedlund et al, 1985). Hypotesen om ekonomisk hållbarhetsredovisning gav oklara
resultat. Det fanns inget signifikant samband i regressionsanalys för ekonomi-betyg 2, däremot
fann vi ett signifikant negativt samband i regressionsanalysen för ekonomibetyg 1 och i
korrelationsanalysen. Detta gör att hypotesen accepteras till viss del. För att få kontroll över
företaget och undvika höga övervakningskostnader gällande styrelsen är det inte ovanligt att en
utländsk person tillsätts som VD eller i styrelsen för mer direkt inflytande. Detta minskar
agentkostnaderna och det ger även stöd till varför de utländskt ägda företagen visar ett negativt
samband med ekonomisk hållbarhetsredovisning. Det finns inte många tecken på
intressentteorin och legitimitetsteorin som syftar på att tillfredsställa intressenterna utöver
kortsiktig vinst. En parallell som kan göras är att intressenter som dras till utländska företag är
intresserade av kortsiktiga vinster och är benägna att ta mer risker.
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Det påvisades ett svagt signifikant positivt samband mellan utländska företag och miljö och
samhälle i regressionsanalysen men inget samband i korrelationsmatrisen. På grund av detta
accepterades hypotesen delvis. Kopplat till agentteorin menar Broberg, Collin och Tagesson
(2010) att ett ökat utländskt ägande skulle bidra till mer frivilligt rapporterad mängd information
för att minska informationsasymmetrin som uppstår när man inte befinner sig på samma plats.
Detta har även vår studies resultat indikerat, även om det enbart påkoms ett svagt positivt
samband. Detta ger oss grund till att dra slutsatsen att miljö och samhällsfrågor är något som
utländska företag tror nyttjar företaget då Hedlund et al. (1985) menar att utländskt ägande har
mindre engagemang i sådant som de inte tror gynnad företaget ekonomiskt. Utifrån det positiva
perspektivet i intressentteorin, skulle det krävas påtryckningar från finansiella eller primära
intressenter för att de utländska bolagen skulle få tillräckligt goda incitament för att rapportera
med miljö och samhällshållbarhet. Eftersom det finns ett svagt positivt samband drar vi
slutsatsen att miljö och samhällsredovisningar inte är något som har varierande prioritering av
investerare hos utländska företag.

Sfärer
Enligt våra hypoteser ska företag med sfärer som ägande ha ett positivt samband med både den
ekonomiska delen och den miljö och samhällsmässiga delen gällande hållbarhetsredovisning.
Båda hypoteser har förkastats efter vad regressionsanalyserna och korrelationsanalysen visat. Vad
som kunde utläsas i regressionsanalysen gällande ekonomidelen var att det fanns ett negativt
signifikant samband. Det menar alltså att ju högre ägande av sfärer desto sämre betyg får företag
i den ekonomiska delen. Här har hypotesen inte bara förkastats utan visat sig vara signifikant men
åt motsatt håll. Detta går emot det vi skrev om hur sfärer liknar familjeägda företag, och har
långsiktiga finansiella mål.
Vi finner inget samband till varför vår hypotes förkastades och till och med gick emot det vi
från början trott och baserat vår hypotes på. Enligt Hedlund et al. (1985) finns det stora liknelser
mellan familjeägda företag och sfärer, specifikt deras vilja att bibehålla makt och positioner på
marknaden. Även Agnblad et al. (2001) nämner kopplingen mellan ekonomisk långsiktighet
och sfärer. De menar också att sfärer har en social prestige som de är måna om vilket också
tyder på att sfärer borde ha en positiv koppling till ekonomiskt långsiktighet och miljö och
samhällsredovisning för hållbarhet. Detta kopplas till intressentteorin då sfärer är synliga bolag
som vill bibehålla goda relationer med sina intressenter. Den negativa signifikansen och att
hypoteserna förkastas tyder dock på att antigen sfärernas intressenters intresse har ändrats eller
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har sfärernas prioriteringar ändrats.
Ytterligare en anledning som skulle kunna förklara varför hypoteser har förkastats är att
sfärernas rösträttskontroll har sjunkit och sfärer inte har lika stor majoritet på marknaden längre
(Högfeldt, 2004). Detta i kombination med ett ökat utländskt ägande kan bidra till att
incitament för sfärer håller på att ändras.
Statligt ägda företag
Enligt hypoteserna som gjordes skulle det finnas ett positivt samband mellan statligt ägda företag
och den ekonomiska delen och den miljö och samhällsmässiga delen av hållbarhetsredovisning.
Det visade sig att det inte fanns ett signifikant samband i korrelationsanalysen mellan statligt
ägda företag och den ekonomiska delen av hållbarhetsredovisningen, vilket gjorde att hypotesen
förkastades. Däremot fanns det ett signifikant samband mellan statligt ägda företag och delen
som berör miljö och samhälle av hållbarhetsredovisning. Sambandet var positivt vilket gjorde
att hypotesen accepterades.

Statligt ägda företag har sedan år 2008 kravet att följa GRI:s riktlinjer och upprättar alltså ingen
frivillig hållbarhetsredovisning som övriga ägarstrukturer (Regeringskansliet, 2014). De bedöms
därför vara förebilder som de andra företagen kan se upp till och förväntas följa de lagar och
regler som finns (Hedlund et al, 1985). GRI:s ramverk innehåller alla tre grundstenarna, ekonomi,
miljö och samhälle, som ska finnas inkluderade i företagens redovisningar (Global Reporting
Initiative, 2015). Enligt institutionell teori är det vanligt att företag försöker efterlikna
betydelsefulla grupper, som i detta fall, statligt ägda företag. Genom mimetisk isomorfism
försöker andra företag att efterlikna de företag som är framgångsrika eller anses vara legitimerade
inom ett visst fält, precis som statligt ägda företag då de enligt lag måste följa GRI och dess
riktlinjer. Därför sattes hypoteserna till att det borde finnas ett positivt samband mellan statligt
ägda företag med dels den ekonomiska delen av hållbarhetsredovisning och dels den miljö och
samhällsmässiga delen.

Värt att tillägga åter igen är att det endast ingick två statligt ägda företag i studien, SAS och
TeliaSonera, vilket gör det svårt att göra en bedömning på en sådant litet urval. Att det inte fanns
något signifikant samband mellan statligt ägda företag och den ekonomiska delen av
hållbarhetsredovisning kan ha med det lilla urvalet att göra. Vidare är statligt ägda företag
försiktiga i sin strategi då de arbetar mot långsiktiga realistiska mål (Regeringen, 2015). De tar
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inte lika stora risker som andra företag som är mer vinstdrivande och av detta drar vi slutsatsen
att det inte visade sig finnas något positivt samband till den ekonomiska delen av
hållbarhetsredovisning.

Institutionellt ägda företag
Enligt de uppställda hypoteserna ska det finnas ett negativt samband mellan institutionellt ägda
företag och den ekonomiska delen men ett positivt samband med den miljö och samhällsmässiga
delen av hållbarhetsredovisning. Resultatet blev att det inte fanns något signifikant samband med
varken den ekonomiska delen eller den miljö och samhällsmässiga delen och därför förkastades
båda hypoteserna.

Institutionellt ägda företag består till största del av pensionsbolag, försäkringsbolag, stiftelser och
investmentföretag. Ägarna till denna typ av företag har kortsiktiga finansiella mål då de vill
placera pengar i de företag som går bäst. Det gör att det långsiktiga engagemanget försvinner då
fokus ligger på höga avkastningar på kort sikt (Zheng, 2009). Enligt intressentteorin utgör bland
annat aktieägarna den primära gruppen som företaget är beroende av för att kunna överleva. Då
ägarna vill ha en snabb avkastning på sina pengar bidar det till företags kortsiktiga ekonomiska
strategi. De redovisar gärna sitt arbete kring hållbarhet avseende miljö- och samhällsansvar så
länge det finns ett ekonomiskt värde i att redovisa det (Petersen & Vredenburg, 2001). Enligt
intressentteorin är det intressenternas makt som styr företagets rapportering av upplysningar inom
samhälle. I institutionellt ägda företags fall blir hållbarhetsrapporteringen ett sätt att visa upp sin
ansvarsfulla sida mot de finansiellt betydelsefulla intressenterna som det positiva perspektivet
beskriver (Fernando & Lawrence, 2014). Med grund i den här beskrivningen sattes hypoteserna.
Att det inte visade sig finnas något signifikant samband mellan vare sig den ekonomiska delen
och institutionellt ägda företag eller den miljö- och samhällsmässiga delen och institutionellt
ägda företag kan bero på att de institutionellt ägda företagen är en grupp med viss spridning. Med
spridning menas att gruppen kan ha att göra med olika typer av ägande med olika sätt att styra
sina företag på beroende på vad syftet med verksamheten är (Wiklund, 2006). Det kan vara en
anledning till varför varken regressionsanalysen eller korrelationsanalysen gav något signifikant
samband. Investmentbolag har ofta kunder som är mer benägna att ta risker medan pensionsbolag
har kunder som inte vill riskera sina besparingar till lika stor del. Detta kan förklara att vi inte
hittar någon signifikans eftersom det finns olika målsättningar inom de institutionellt ägda
företagen.
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Spritt ägda företag
Enligt hypoteserna skulle det finnas ett positivt samband mellan spritt ägda företag och den
ekonomiska delen samt även ett positivt samband med den miljö och samhällsmässiga delen av
hållbarhetsredovisning. Det visade sig att det inte fanns något signifikant samband med varken
den ekonomiska delen eller den miljö och samhällsmässiga delen och därför förkastades båda
hypoteserna.

Spritt ägda företag har en låg ägarkoncentration, alltså en stor spridning på ägandet vilket har,
kopplat till agentteorin använts som grund till varför hypoteserna skapades med tron om att det
skulle finnas positiva samband mellan spritt ägande och hållbarhetsredovisning. Styrelsen
träder alltså därför ofta in, förhållandevis fritt från ägarna, och tar det största ansvaret vad gäller
beslutsfattande för företagets del. Styrelsen har intresse av att kunna rapportera en stark
företagsvärdering då det visar upp ett gott arbete och därmed ökar belöningen (Jakobsson &
Wiberg, 2014). Enligt Tagesson et al. (2009) har företag med en låg ägarkoncentration oftast
större förväntningar på sig att lämna hållbarhetsupplysningar än de med ett koncentrerat
ägande. Legitimitetsteorin menar att företag lämnar upplysningar för att kunna legitimera sig
själva och sina aktiviteter (Guthrie & Parker, 1989). Utifrån detta borde alltså företag med större
spridning ha fler incitament att presentera rapporter för att försäkra sina intressenter om
företagets utveckling och fortbestånd. Enligt Simon och Hitt (2003) har spritt ägda företag en
mindre synlig roll i samhället, till skillnad från deras motsats vilket är familjeföretagen. Därför
skulle de ha ett större behov av att visa upp sina aktiviteter för samhället genom rapportering.
Agentteorin förklarar riskerna som finns angående informationsasymmetri i en sådan här
ägarstruktur där det finns en stor spridning på ägandet. Jensen och Meckling (1976) menar att
agenten antas agera efter eget intresse vilket leder till osäkerhet hos principalen och därav
uppstår agentkostnader. Utifrån den här beskrivningen sattes hypoteserna.

Att hypoteserna fick förkastas på grund av att det inte fanns någon signifikans kan bero på att det
går att definiera spritt ägande på olika sätt. I den här studien sattes gränsen till spritt ägande då
ingen övrig ägarstruktur ägde mer än 10 % av rösträtterna. Precis som med de institutionellt ägda
företagen kan spridning på olika verksamheter inom ägarstrukturer bidra med att ägare har olika
syfte och mål med sina verksamheter. Enligt teorin om intressenter bidrar detta till motstridigheter
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i resultatet då man inte vet vilka intressenters intressen som ska prioriteras. Detta kan ha
påverkat att resultatet inte visat några signifikanta samband i den här ägarstrukturen.

7.2 Studiens bidrag
Studiens syfte var att genom en kvantitativ undersökning förklara hur företags ägarstruktur
påverkar den hållbarhetsredovisning som produceras. Studiens bidrag är att företags
ägarstruktur generellt sett påverkar hållbarhetsredovisning till en låg grad. I de gjorda
regressionsanalyserna kommer förklaringsgraden endast upp till 25 % för den ekonomiska
delen av hållbarhetsredovisning och upp till 37 % på miljö och samhällsredovisning. Vi fann
väldigt få signifikanta samband, det enda positiva sambandet mellan ägarstruktur och den
ekonomiska delen av hållbarhetsredovisning ligger hos de familjeägda företagen där vi fann ett
positivt signifikant samband enligt korrelationsanalysen. Det enda positiva samband mellan
ägarstruktur och den miljö och samhällsmässiga delen av hållbarhetsredovisning finns hos de
utländskt ägda företagen där det gick att utläsa ett svagt positivt samband. Därmed kan vi inte
dra slutsatser kring att någon särskild ägarstruktur skulle redovisa bättre kring ekonomi, miljö
och samhälle än någon annan. Något värt att ha med i framtida studier är kontrollvariabeln typ
av redovisning, alltså om hållbarhet är redovisat i en års- eller hållbarhetsredovisning. Detta då
det visade sig att de företag som redovisade via en separat hållbarhetsredovisning redovisade
sitt arbete kring miljö och samhälle bättre än de som redovisade endast i sin årsredovisning.

7.3 Kritik
Den kritik vi riktar mot vår studie är bland annat gällande fastställandet av ägarstrukturerna då
det finns flera olika definitioner på indelningar som kan göras. Vi definierade företag med
spritt ägande till de företag där ingen ägare besatt mer än 10 % av företagets rösträtter. När
företagen vidare delades in i tillhörande grupp kunde det i vissa fall uppstå oklarheter i de fall
företaget hade två olika majoritetsägare. I dessa fall delades företag in under den ägarstruktur
som ägde störst del av rösterna i företaget. Alternativet hade varit att istället dela in de
företagen efter kombinationer av ägarstrukturer för att få en mer specifik indelning. I vår
undersökning ingick endast två företag i de statligt ägda, vilket gav oss ett litet urval i denna
ägarstruktur. Därför gick det inte att dra några tillförlitliga analyser och slutsatser från vår
statistiska undersökning.
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Som nämnts tidigare angående de testade miljö- och samhällsorden i innehållsanalysen, fanns
det en del begränsningar som uppstod. Ordet emission hade olika betydelse på svenska
respektive engelska. Vidare uppstod det träffar på irrelevanta ord i Adobe ordsök då den
exempelvis gav träffar på ordet sammananställning när det sökta ordet var anställning. Ordet
occupational safety gav ofta ingen träff men däremoft gav sökningen occupational health and
safety det. I de fallen fick vi mer noggrant gå igenom varje träff för att kunna få ett så
tillförlitligt resultat som möjligt.
Vi valde att utföra undersökningen på egen hand, istället för att använda oss av redan
tillgänglig betygssättning som tillexempelvis Folksams väletablerade index. Det indexet mäter
ansvarsfullt företagande utifrån redovisat arbete kring miljö och mänskliga rättigheter hos
svenska börsnoterade företag. Vi ville dock undersöka ägarstrukturens påverkan på
hållbarhetsredovisningens alla tre perspektiv, det ekonomiska och miljö- och samhällsmässiga.
Därför valdes en egen undersökning, trots att den mänskliga faktorn kan ha spelat in då
undersökningen utfördes manuellt.

7.4 Framtida forskning
I vår studie har vi undersökt hur olika ägarstrukturer påverkar hållbarhetsredovisning utifrån de
tre perspektiven: ekonomi, miljö och samhälle. Vi har utifrån en kvantitativ metod undersökt
hur ägarstrukturer inom Large Cap och Mid Cap noterade på Nasdaq OMX Stockholm
påverkar hållbarhetsredovisningen.

Vårt första forskningsförslag grundar sig i att vi är medvetna om att det kan finnas skillnader
mellan vad ett företag uttrycker att det gör inom hållbarhet och vad den faktiskt aktivt gör.
Därför hade det varit intressant att vidare undersöka ägarstrukturers påverkan på
hållbarhetsaktivitet bland företag på Nasdaq OMX Stockholm. Detta hade blivit en betydligt
mer omfattande och tidskrävande fallstudie med en djupare undersökning kring företagens
hållbarhetsaktiviteter. Genom att använda en kvalitativ metod hade forskningen kunnat baseras
på observationer och intervjuer för att kartlägga företagens hållbarhetsarbete. Det för att reda ut
vad som finns bakom den rapportering företagen visar genom sina hållbarhets- och
årsredovisningar.
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Att sedan kunna se skillnaden från en sådan typ av undersökning med vår studie hade varit av
värde för att se om det företag rapporterar stämmer överens med deras verkliga arbete med
hållbarhet. Det kanske finns de företag som presterar bättre än vad de redovisar eller de som är
sämre än vad de avrapporterar. Det hade varit intressant att testa ägarstrukturers påverkan även
i en sådan forskning för att se vilka ägarstrukturer som hade visat sig vara signifikanta och
huruvida sambanden kring ekonomi, miljö och samhälle visat sig vara positiva eller negativa.
Ett andra forskningsförslag är att göra samma studie eller en liknande kvantitativ studie efter
lagändringen trätt i kraft baserat på EU-direktiv, Ds 2014:45. Lagändringen innebär att från
och med räkenskapsåret 2017 föreslås det att alla stora företag, företag av allmänt intresse
(börsföretag) och moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med ickefinansiella upplysningar. Det hade varit intressant att se vilken genomslagskraft lagändringen
kommer att få genom att göra om studien om ett antal år och åter igen se hur olika
ägarstrukturer påverkar hållbarhetsredovisning samt om de som upprättar frivillig
hållbarhetsredovisning idag kommer ha liknande eller bättre hållbarhetsredovisning, inom miljö
och samhälle, som de statligt ägda har.
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Bilagor
Bilaga 1. Nyckelord - Miljöperspektiv
English

Svenska

Recycle

Återvinna

Energy consumption

Energiförbrukning

Biodiversity

Biologisk mångfald

Emission

Emission

Effuents

Avlopp

Waste

Avfall

Spill

Utsläpp

Environmental impacts

Miljöpåverkan

Bilaga 2. Nyckelord- Samhällsperspektiv
English

Svenska

Employment

Anställning

Employee turnover

Personalomsättning

Collective bargaining

Kollektiva förhandlingar

Collective agreement

Kollektivavtal

Occupational health

Företagshälsovård/friskvård

Occupational safety

Arbetsskydd

Training

Utbildning

Diversity

Mångfald

Equal opportunity

Jämställdhet

Human rights

Mänskliga rättigheter

Discrimination

Diskriminering

Freedom of association

Föreningsfrihet

Child labour

Barnarbete

Forced labour

Tvångsarbete

Compulsory labour

Obligatorisk arbetskraft

Community

Samhälle

Corruption

Korruption

Public policy

Offentlig ordning

Compliance

Samtycke
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Fines

Böter

Sanction

Sanktion

Product responsibility

Produktansvar

Customer health

Kundvård

Customer safety

Kundsäkerhet

Customer satisfaction

Kundnöjdhet
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