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Sammanfattning 

Denna studie ämnar tolka innehållet i hållbarhetsredovisningar för att se om de gör det 

som de är menade att göra nämligen att ge en balanserad bild av företagens hållbara arbete 

där det tas hänsyn till både deras positiva och negativa aspekter. Tidigare forskning menar 

att hållbarhetsredovisning kan ses som ett verktyg för att marknadsföra sitt företag då 

företag tenderar att endast ge ut information om sina positiva aspekter, vilket gör att det 

då inte ger en balanserad bild av företagets hållbara arbete.  

 

Syftet är att redogöra i vilken utsträckning negativa aspekter tas upp i 

hållbarhetsredovisningar, samt vilka faktorer som kan ge en förklaring på detta. 

 

Metoden som tillämpats i denna studie är innehållsanalys av sekundärdata i form av 

hållbarhetsredovisningar utgivna av företag i Sverige. Det är den senaste utgivna 

rapporten som finns tillgänglig som tolkats.  

 

Slutsatserna i denna studie var att alla de företag som ger ut en hållbarhetsredovisning 

skriver om både sina positiva och negativa aspekter, dock skrivs de negativa aspekterna 

om i betydligt mycket mindre utsträckning än vad de positiva aspekterna skrivs om. Det 

hittades inget samband mellan de olika faktorerna samt andelen negativa aspekter som 

ges ut.  
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Summary 

This study aims to interpret the content of sustainability reports to see if they do what 

they are meant to do which is to provide a balanced picture of the companies' sustainable 

work considering both their positive and negative aspects. Earlier research believes that 

sustainability reporting can be used as a tool for marketing their business, as companies 

tend to provide only information about their positive aspects, which means that it does 

not provide a balanced picture of the company's sustainable work. 

 

The purpose is to describe the extent to which negative aspects are included in 

sustainability reports, as well as which factors that can explain it. 

 

The method used in this study is content analysis of secondary data in the form of 

sustainability reports issued by companies in Sweden. It is the latest published report that 

is available that has been interpreted. 

 

The conclusions in this study was that all the companies that issue a sustainability report 

write about both their positive and negative aspects, however, the negative aspects are 

written to a much lesser extent than the positive aspects are written about. There was no 

connection between the various factors and the proportion of negative aspects that were 

expressed. 
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1 Inledning 

Gro Harlem Brundtland var år 1987 ordförande för FN:s Världskommission för miljö och 

utveckling, och hon upprättade en rapport som kallas “Report of the World Commission 

on Environment and Development: Our Common Future” och den rapporten kallas även 

informellt för Brundtlandrapporten. Rapporten var en av de första antydningar som 

handlade om att företag även bör tänka på sociala och miljömässiga faktorer i den 

traditionella redovisningen som de upprättar. Rapportens syfte var att uppmana världens 

länder till att de borde använda en gemensam bestämmelse så att den stora påverkan på 

miljön skulle minska genom så kallad hållbar utveckling. Företag ansågs ha en stor 

påverkan på miljön och därför uppmanades de att se över hur de kunde arbeta med det, 

samt hur de skulle kunna rapportera om det. (Nationalencyklopedin, u.å.). Rapporten 

definierar hållbar utveckling som “utveckling som möter behoven i dagens samhälle utan 

att kompromissa med förmågan för framtida generationer att möta deras behov” (Deegan 

& Unerman, 2011, s. 386).  

 

Nu för tiden är det många företag som ger ut information om sina sociala och 

miljömässiga faktorer i en så kallad hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsredovisning 

ska ge en balanserad bild av företagets hållbara arbete (Hahn & Lülfs, 2014). Att 

hållbarhetsredovisa har för samtliga företag, förutom för de statligt ägda sedan 2008 

(Regeringen, 2013), varit frivilligt och det finns enligt Hahn och Lülfs (2014) en risk med 

att det är frivilligt då det kan leda till att företag använder hållbarhetsredovisning för så 

kallad “greenwashing”, som innebär att företag använder hållbarhetsredovisningar till att 

marknadsföra sitt företag genom att endast skriva om sina positiva aspekter, vilket då gör 

att det inte ger en balanserad bild. Global Reporting Initiative (GRI) ger ut riktlinjer 

gällande upprättandet av hållbarhetsredovisningar som uppmanar företag att ge ut 

information om både sina positiva och negativa aspekter i ett försök att lösa problemet 

med greenwashing (GRI 1, u.å). Ett problem med att redovisa om sina negativa aspekter 

kan dock vara att det kan äventyra företagets legitimitet om det av intressenter uppfattas 

som att de strider mot det sociala kontraktet, med andra ord att företag agerar på ett sätt 

som inte följer samhällets normer, värderingar och förväntningar (Hahn & Lülfs, 2014).  
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1.1 Problembakgrund 

Hållbarhetsredovisning kan ses som ett verktyg som används för att marknadsföra sitt 

företag för att förbättra företagets rykte (Hahn & Lülfs, 2014) och för att öka företagets 

legitimitet (Ashforth & Gibbs, 1990; Cho, Roberts & Patten, 2010; Clarkson, Li. 

Richardson & Vasvari, 2008; Deegan & Rankin, 1996; Hahn & Lülfs, 2014; Holder-

Webb, Cohen, Nath & Wood, 2009; Neu, Warsame & Pedwell, 1998). Ett företag anses 

legitimt om deras mål och agerande överensstämmer med det sociala kontraktet det vill 

säga med samhällets normer, värderingar och förväntningar (Ashforth & Gibbs, 1990; 

Deegan & Unerman, 2011). Ashforth och Gibbs (1990) menar att det dock kan vara 

problematiskt med legitimitet. Företag som försöker för mycket med att behålla eller öka 

sin legitimitet kan istället uppfattas som motsatsen till legitima, nämligen manipulativa 

och illegitima. Därför kan det vara bra att rapportera om samtliga aspekter så att 

intressenter litar på att företaget rapporterar om dåliga saker när det händer. Bebbington, 

Larrinaga och Moneva (2008) skriver att en hållbarhetsredovisning kan vara både ett 

resultat av och en del av ett företags “reputation risk management” det vill säga att de kan 

använda hållbarhetsredovisning som ett sätt att riskhantera rykten om företaget.  

 

Hållbarhetsredovisningar innehåller mer ord än siffror, tvärtemot vad finansiella 

rapporter gör, och Cho et al. (2010) menar att företag föredrar att ge ut information i ord 

då de kan formulera informationen så att den stämmer överens med samhällets 

förväntningar för att det kan leda till bibehållen eller ökad legitimitet. Författarna menar 

att ord är ett kraftfullt verktyg för att förmedla ett intryck/en känsla och därav har det stor 

betydelse vid utgivningen av information. Ord och språk kan med andra ord användas för 

att manipulera information.  

 

Hållbarhetsredovisningar ska ge en balanserad bild av företags alla aktiviteter till socialt 

och miljömässigt ansvar, dock kan hållbarhetsredovisningarna manipuleras av företagen 

(Belal & Roberts, 2010). Deegan och Rankin (1996) menar att i frånvaron av krav på 

innehåll i hållbarhetsredovisningar kommer företag troligtvis välja att skriva om sådan 

information som gynnar dem själva och bilden av deras företag. Hållbarhetsredovisning 

kan då ses som ett försök att visa utvalda positiva aspekter av företagets agerande från 

allt agerande som företaget gör och de negativa aspekterna kan komma att antingen 

ignoreras eller manipuleras (Neu et al. 1998). Dock är det inte bra med alltför positiva 
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hållbarhetsrapporter då det ökar misstankarna kring trovärdighet, jämförbarhet och 

innehållet av informationen (Reimsbach & Hahn, 2015). Om ett företag väljer att inte 

redovisa en negativ aspekt och det sedan kommer fram ändå av till exempel en tredje part 

kan det vara skadligt för företaget på så vis att det straffas direkt genom att färre vill 

investera i företaget (Hahn & Lülfs, 2014; Reimsbach & Hahn, 2015). Företag som är 

kända för att undanhålla sina negativa händelser kommer även de att straffas genom att 

omvärlden inte litar på företagets börsvärde och därmed inte kommer investera i det 

företaget (Skinner, 1994).  

 

1.2 Problemformulering 

Enligt KPMG:s studie ”KPMG International Survey of Corporate Responsibility 

Reporting” har många företag i världen, inklusive i Sverige, tidigare frivilligt 

hållbarhetsredovisat (KPMG, 2015) och det finns som sagt en risk när det är frivilligt att 

de negativa aspekterna redovisas i lägre utsträckning eller inte alls. Det finns mycket 

tidigare forskning om att det är viktigt för företag att redovisa om alla sina aspekter i sina 

hållbarhetsredovisningar samt forskning om varför företag ger ut sådan frivillig 

information enligt olika teorier. Dock har det inte identifierats någon tidigare forskning 

som tar upp i vilken utsträckning det faktiskt redovisas om negativa aspekter i företags 

hållbarhetsredovisningar eller om olika teorier kan ge en förklaring på hur mycket negativ 

information som ges ut och det är den kunskapsluckan som denna uppsats ämnar att 

beröra. Det blir intressant att studera i vilken utsträckning företag redovisar om de 

negativa aspekterna för att se om hållbarhetsredovisningar gör det som dem är menade 

att göra, nämligen att ge en balanserad bild av företagets hållbara arbete.  

 

Detta kan anses som intressant att veta för investerare, då de tar hänsyn till de negativa 

aspekterna i sina investeringsbeslut bland annat för att de negativa aspekterna kan ge en 

indikation på vilka risker som finns i ett företag samt om det går att lita på företaget (Chan 

& Milne, 1999; Cho et al., 2010; Neu et al., 1998). Det kan även vara till intresse för 

företag att veta om andra företag rapporterar om negativa aspekter och i vilken 

utsträckning det bör göras, för att det behövs för att kunna konkurrera med andra företag 

(Holder-Webb et al., 2009). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att redogöra i vilken utsträckning negativa aspekter tas upp i 

hållbarhetsredovisningar, samt vilka faktorer som kan ge en förklaring på detta. 

 

För att uppnå syftet är några frågeställningar formulerade till hjälp. Frågeställningarna är 

följande: 

1. Tas negativa aspekter upp i företags hållbarhetsredovisningar? 

2. Hur mycket tar företagen upp om sina negativa aspekter i sina 

hållbarhetsredovisningar? 

3. Kan någon av faktorerna bransch, storlek och ägande ge en förklaring på i vilken 

utsträckning som negativa aspekter tas upp i hållbarhetsredovisning? 
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2 Referensram 

2.1 Definitioner 

2.1.1 Hållbarhetsredovisning 

Detta är ett relativt brett begrepp och det finns många synonymer till det, och alla används 

för att beskriva hur företag redovisar om sin miljömässiga och sociala påverkan 

(Frostenson, Helin & Sandström, 2015). De skriver även att det gäller för företag att mäta, 

presentera och ta ansvar mot såväl interna och externa intressenter gällande vad företaget 

gör för en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning ämnar att företag inte bara ska 

redovisa om det som är positivt om den hållbara utvecklingen utan även det som är 

negativt för att det ger en balanserad och rättvis bild av företaget (GRI 1, u.å.). 

2.1.2 Negativ aspekt 

Enligt Hahn och Lülfs (2014) är en negativ aspekt: ”negative aspects in sustainability 

reporting include any corporate statement referring to factual and/or potential corporate 

conduct that had or has a (potentially) negative impact on the realization of 

sustainability”. Negativa aspekter är då de redogörelser som ett företag gör som hänvisar 

till faktiska och/eller potentiella företagsbeteenden som har haft eller som kan komma att 

få en negativ inverkan. 

2.1.3 Faktorer 

En faktor är något som påverkar något annat (Trost, 2007). De faktorer som i denna 

uppsats tros kunna påverka i vilken utsträckning negativa aspekter som tas upp i 

hållbarhetsredovisningar är vilken bransch som företag verkar inom, storlek på företaget 

sett till nettoomsättning samt om företaget är statligt ägt eller inte. Varför just dessa 

faktorer tros kunna påverka finns motivering till i avsnitt 3.1.  

 

2.2 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) grundades 1997 i Boston och är en oberoende 

internationell organisation som har till uppgift att utveckla ramverk för 

hållbarhetsredovisning. Ramverken innehåller riktlinjer, vilka inte är obligatoriska och 

heller inte exakt formulerade och definierade vilket gör att de öppnar upp för egen 

tolkning och tillämpning av företag. År 2000 introducerades de första riktlinjerna (G1) 
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som skulle till att representera det första globala ramverket för hållbarhetsredovisning. 

2002 publicerades den andra versionen av riktlinjerna (G2). År 2006 lanserades den tredje 

versionen (G3), riktlinjerna kompletterades 2011 med utökad vägledning om rapportering 

av kön, gemenskap och mänskliga rättigheter. År 2014 gavs den senaste versionen av 

riktlinjer ut (G4). (GRI 2, u.å). 

 

När företag följer GRI:s riktlinjer ska de ge ut information som rör deras verksamhet och 

vilka åtgärder de gör för sin närhet som påverkas av företagets verksamhet. Det visas till 

exempel i ”GRI 413: Local Communities” (GRI 3, u.å.) där det står att företaget ska skriva 

om vad de gör för åtgärder för de som bor eller jobbar i ett område som kan påverkas 

ekonomiskt, socialt eller miljömässigt antingen positivt eller negativt av företagets 

verksamhet.  

 

Sveriges regering beslutade i november 2007 att de statligt ägda bolagen ska tillämpa 

GRI:s internationella riktlinjer vid utgivningen av hållbarhetsredovisningar, och det 

lagstadgades 2008 (Regeringen, 2013). Det finns inga krav i Sverige på att övriga företag 

ska tillämpa GRI:s riktlinjer vid hållbarhetsredovisning, dock är GRI det ramverk som är 

vanligast och används mest idag (Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), 2016).  

 

2.3 Hållbarhetslagen 

Den nya hållbarhetslagen infördes den 1 december 2016 och börjar gälla för 

räkenskapsåret som följer närmast efter 31 december 2016. Den omfattar stora företag i 

Sverige, och enligt Årsredovisningslag (1995:1554) (ÅRL) kapitel 6 §10 definieras stora 

företag som att de ska uppfylla, för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, minst 

två av följande tre kriterier: 

 medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250, 

 företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 

 företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

 

Alla företag, oavsett associationsform, som omfattas av ÅRL, ÅRKL (Lagen om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag) och ÅRFL (Lagen om 

årsredovisning i försäkringsföretag) och som uppfyller storlekskriterierna ovan ska 

hållbarhetsrapportera. Även moderbolag för en koncern ska upprätta en 



Caroline Hanspers och Louise Akselsson                                                                                     2017-05-30 
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi, 15 hp                                        Högskolan Dalarna 
  
 

7 
 

hållbarhetsrapport för koncernen om moderbolaget självt uppfyller minst två av 

kriterierna ovan. (FAR, 2016). Enligt ÅRL kapitel 6 § 10 stycke 2 behöver inte ett företag 

som är dotterföretag ge ut en hållbarhetsrapport om det och dess samtliga dotterföretag 

omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen. 

 

2.4 Tidigare forskning om hållbarhetsredovisningar kopplade till 

redovisningsteorier  

Det finns både så kallade deskriptiva och normativa redovisningsteorier, där normativa 

teorier är teorier om hur redovisningen borde vara utformad för att den ska vara optimal, 

medan deskriptiva teorier är beskrivande teorier som förklarar hur redovisningen faktiskt 

är utformad och vad som kan förklara att den är utformad som den är (Deegan & 

Unerman, 2011). Det som blir intressant att ta med i denna uppsats är de deskriptiva 

teorierna då uppsatsen dels är intresserad av vad som kan förklara i vilken utsträckning 

företagen tar upp de negativa aspekterna i hållbarhetsredovisningar. Nedan redogörs för 

några deskriptiva redovisningsteorier samt vad tidigare forskning säger om de olika 

teorierna gällande hållbarhetsredovisning. 

2.4.1 Legitimitetsteorin 

En teori som hävdar att organisationer tenderar att försäkra sig om att hålla sig inom 

gränser och normer i det sociala kontraktet, vilket innebär att deras aktiviteter inte strider 

mot samhällets förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). Därför måste organisationer 

anpassa sig till det samhället där de agerar. Frostenson et al. (2015) skriver att legitimitet 

handlar om att visa att även om företagets verksamhet har risker arbetar de effektivt med 

att hantera dessa. Med det menas att det är viktigt för företag att skriva om sina negativa 

aspekter samt hur det arbetar med dem för att möta samhällets förväntningar och på så 

vis nå en ökad legitimitet. Förväntas det av företag att rapportera om sina negativa 

aspekter bör företaget göra det för att inte bryta mot det sociala kontraktet.   

 

Tidigare forskning visar att hållbarhetsredovisningar kan användas av företag för att 

uppnå eller bibehålla legitimitet. Legitimitet ser till så att företag får ett fortsatt inflöde av 

kapital, arbetskraft och konsumenter och därför är legitimitet välbehövligt för dess 

fortsatta överlevnad i den allt mer konkurrenskraftiga ekonomin (Neu et al., 1998).   
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Holder-Webb et al. (2009) menar, med grund i deras studie, att företag ger ut information 

för att minska informationsasymmetrin mellan ledningen och ägarna för att på så vis möta 

ägarnas förväntningar för att hålla sig inom det som är socialt acceptabelt för att behålla 

sin legitimitet.  

 

Hahn och Lülfs (2014) gjorde en studie och ställde sig frågan “om ett företag rapporterar 

om sina negativa bidrag, ökar eller minskar förtroendet för det företaget då?”. De kom 

fram till att det kan både vara så att företaget minskar sin legitimitet, vilket kan göra att 

företaget till exempel får svårare att få lån. Den kan även göra så att det blir en ökad risk 

för företaget på börsen, så att priset på aktierna sjunker. Dock kan det även ses som en 

fördel att rapportera om de negativa, då det visar att företaget är ärligt och går att lita på. 

Att redogöra för sina negativa aspekter kan då ses som ett sätt att framstå som trovärdiga, 

i hopp om att företagets legitimitet ska öka eller iallafall inte minska.  

 

Deegan och Rankin (1996) hävdar i sin studie att även om företagen har åtalats för 

miljöförseelser rapporterar de företagen fortfarande övervägande om positiv 

miljöinformation. Författarna menar att då ger företaget en missvisande bild av sig själva 

men att det kan ha med legitimitet att göra, att de vill uppfattas som legitima.  

2.4.2 Intressentteorin 

Intressentteorin har en uppfattning om att företag är en del av ett större socialt system där 

företag påverkar andra grupper inom det sociala systemet och även själva påverkas av de 

andra grupperna (Deegan & Unerman, 2011). De skriver att intressentteorin, precis som 

legitimitetsteorin, menar att företag inte vill bryta mot det sociala kontraktet. Dock går 

intressentteorin ett steg längre då den menar att olika intressenter har olika syn på hur 

företag borde bedriva sin verksamhet och att det då bildas många sociala kontrakt mellan 

företag och alla dess intressenter, snarare än ett socialt kontrakt till samhället i stort 

(Deegan & Unerman, 2011). 

 

Teorin kan delas upp i en etisk gren och en ledningsgren (Deegan & Unerman, 2011). 

Den etiska grenen menar att alla intressenter har rätt att behandlas rättvist av företag, med 

andra ord ska alla intressenter ses som lika viktiga för företagen vid utformning av 

redovisningen (a.a.). Ledningsgrenen beskriver att företag, eller snarare ledningen i 
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företaget, troligtvis kommer att möta en viss typ av intressenters förväntningar, och det 

är då de viktiga intressenternas (a.a.). 

 

Cho et al. (2010) kom i sin studie fram till att företag som har en större miljöpåverkan 

tenderar att använda mer omfattande upplysningar. Dock tenderar dessa att innehålla 

utvalda och ofullständiga beskrivningar av deras agerande där positiva aspekter får störst 

utrymme. Detta används som en strategi för att förmedla ett intryck/en känsla. Företag 

kan använda denna strategi för att hantera sina intressenters intryck genom att manipulera 

språket och betoningen i deras miljömässiga information (Cho et al., 2010). De kom även 

fram till att när företag agerar på ett sätt som kan ha en negativ inverkan på miljön 

använder sig av ett optimistiskt språk, fokus ligger i att rapportera om de positiva 

aspekterna medans det ges en suddig bild av de negativa aspekterna. Innehållet i 

hållbarhetsredovisningar formuleras oftast så att företaget framställs som positivt i deras 

hållbarhetsarbete (Holder-Webb et al., 2009). De menar att företag gör det för att den 

typen av hållbarhetsredovisningar skapar värde för företaget i termer av 

varumärkeslojalitet och för att få marknadsföringsmässiga fördelar. 

 

Hahn och Lülfs (2014) hävdar i sin studie att det är viktigt med hållbarhetsredovisning 

för att företag ska försäkra sig om att vara framgångsrika på börsen då allt fler investerare 

och kreditvärderingsinstitut väger in rapporten i deras värderingar. Därför bör 

informationen anpassas så att den uppfyller deras efterfrågan där både negativa och 

positiva aspekter finns med. Cho et al. (2010) kom även de fram till att intressenter ökat 

sin efterfrågan på miljömässig information och att de väger in informationen i deras 

investeringsbeslut. Om ett företag måste välja att anpassa sin hållbarhetsredovisning efter 

några intressenter kommer, enligt Neu et al. (1998) studie, företag att anpassa 

informationen efter de viktigaste intressenterna för att dessa ska formas så att de får en 

bra bild av företaget.  

 

Chan och Milne (1999) gjorde en liknande studie och kom även de fram till att 

hållbarhetsredovisningar är viktiga för intressenter när de ska fatta beslut och att företag 

möter deras efterfrågan. Chan och Milne (1999) har kommit på en möjlig förklaring till 

att negativa aspekter inte tas med i så stor utsträckning: om det finns med kommer det 

troligtvis göra att investerare inte vill investera i företaget.  
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2.4.3 Institutionell teori  

Denna teori tar hänsyn till de olika former som företag antar och ger förklaringar till 

varför företag inom ett visst område tenderar att anta liknande form, samt förklarar hur 

en viss företagsform kan antas för att ge legitimitet åt företag (Deegan & Unerman, 2011). 

Det antas vara institutionella faktorer som påverkar företag. Ordet isomorphism används 

ofta inom denna teori, vilket har definierats som ”en begränsande process som tvingar 

en enhet i en population till att likna andra enheter som står inför samma uppsättning av 

miljöförhållanden”, med andra ord går det att säga att det handlar om att företag måste 

anpassa sig (Deegan & Unerman, 2011, s. 362). 

 

Enligt Clarkson et al. (2008) studie kommer företag som möter mer politiskt och socialt 

tryck, och därmed kan få sin legitimitet hotad, öka utgivningen i ett försök att ändra på 

intressenternas uppfattning om företaget. De menar med andra ord att företag måste 

anpassa sig efter olika situationer. De hävdar även att företag som varit omtalade i media 

på senare tid tenderar att formulera sig försiktigt om sina miljöaspekter i sin 

hållbarhetsredovisning. Om ett företag dokumenterar sina aktiviteter till socialt ansvar 

behöver inte det nödvändigtvis innehålla motiven till aktiviteterna, varför de görs (Belal 

& Roberts, 2010). De menar att det inte är tillräckligt att skriva vilka aktiviteter som görs 

utan företag bör även skriva information om aktiviteterna och varför de vidtagits.  

 

Ett annat sätt för företag att anpassa sig på har studerats av Bebbington et al. (2008) och 

de skriver att en hållbarhetsredovisning kan vara både ett resultat av och en del av ett 

företags “reputation risk management” det vill säga att de kan använda 

hållbarhetsredovisning som ett sätt att riskhantera rykten om företaget. Neu et al. (1998) 

studie om att företag kommer att välja att anpassa informationen efter de viktigaste 

intressenterna visar även den att företag anpassar sig. Beroende på vad de viktigaste 

intressenterna efterfrågar, kommer företaget att anpassa informationen så att deras 

efterfrågan möts. Den tidigare forskningen menar då att om de vill ha information om 

negativa aspekter kommer företaget då att ge ut information om negativa aspekter, och 

på så vis anpassar företag sig efter olika efterfrågningar från intressenterna.   

 

Företag som har en negativ inverkan på miljön kan ha mer upplysningar att ge ut angående 

miljöaspekter än de företag som har mindre inverkan på miljön och därför kan det ses 

som att bransch har betydelse vid utgivningen och att företag anpassar sig efter vad andra 
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företag inom liknande bransch gör (Clarkson et al., 2008). Även Deegan och Gordon 

(1996), Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz (2013) samt Holder-Webb et al. (2009) kom 

i sina studier fram till att det finns ett samband mellan bransch och utgivning av 

hållbarhetsredovisning. Det finns även studier som visat att storlek och ägande påverkar 

företags hållbara arbete (Holder-Webb et al, 2009; Gallo & Jones Christensen, 2011). 

Detta visar på att företag tenderar att härma andra företag som möter liknande 

förhållanden som de själva.    

 

De ovan nämnda teorierna är ganska snarlika där alla menar att företag på något sätt 

kommer att förhålla sig till sin omvärld vid utgivningen av en hållbarhetsredovisning.  
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3 Metod 

3.1 Urval 

Enligt KPMG:s studie har det som sagt visat sig att många av de största företagen 

hållbarhetsredovisar frivilligt i Sverige, och det finns ett antagande om att de gör det av 

flera anledningar. Det kan vara bland annat att de har bra ekonomiska förutsättningar att 

göra det, eller att de är beroende av sina intressenter och vill möta deras efterfrågan med 

mera. I ett försök att undvika bortfall i denna studie har de största företagen i Sverige 

valts att studeras då de flesta av dem med största sannolikhet ger ut 

hållbarhetsredovisningar. En hållbarhetsredovisning kan antingen vara en del av 

årsredovisningen eller en fristående rapport, och denna studie har inkluderat båda typerna. 

I de fall där moderbolaget till ett företag på listan som studien utgår ifrån har gett ut en 

hållbarhetsredovisning har denna utgåtts ifrån som att det var företagets egna.  

 

Veckans Affärer har de senaste 30 åren gett ut en lista med Sveriges 500 största företag 

sett till nettoomsättning (Veckans Affärer, 2016). Det är deras lista från år 2016 som det 

kommer att utgås ifrån i denna studie och det är de 500 företagen som kommer vara 

studiens population. 

 

För att kunna säga något om hela populationen kommer ett stickprov att göras genom ett 

stratifierat urval. Med det menar Eliasson (2013) att populationen först delas in i olika 

grupper för att sedan slumpmässigt dra en andel ur varje grupp. Populationen kommer att 

delas in i olika grupper utefter de olika faktorerna som eventuellt kan påverka i vilken 

utsträckning negativa aspekter tas upp i hållbarhetsredovisningar det vill säga vilken 

bransch som företag verkar inom, storlek på företaget sett till nettoomsättning samt om 

företaget är statligt ägt eller inte. Populationen kommer därmed att delas in tre gånger i 

olika grupper. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar att urvalet bör vara 

representativt för att det ska vara möjligt att generalisera till hela populationen. 

 

Anledningen till varför vilken bransch som företag verkar inom tros kunna påverka i 

vilken utsträckning negativa aspekter tas upp i hållbarhetsredovisningar är för att tidigare 

studier visar att företag som verkar inom branscher som kan anses ha stor miljöpåverkan 

tenderar att ge ut mer information i sin hållbarhetsredovisning (Deegan & Gordon, 1996; 

Fernandez-Feijoo et al., 2013; Holder-Webb et al., 2009). Författarna kom även, precis 
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som Hahn och Lülfs (2014), fram till att företag tenderar att endast ge ut information om 

sina positiva aspekter. Därför är det intressant att se om det skiljer sig i andelen negativa 

aspekter mellan olika branscher. 

 

Varför faktorn ”storlek” är med är för att tidigare forskning visar på att utgivning av 

hållbarhetsredovisning påverkas av storleken på företagen (Gallo & Jones Christensen, 

2011; Holder-Webb et al., 2009). Det vore därför intressant att se om det finns några 

signifikanta skillnader gällande utgivningen av negativa aspekter mellan företag med 

olika stor nettoomsättning. Poängteras bör dock göras att alla företag populationen är 

stora företag där det på 500:e plats har en omsättning på 1,9 miljarder kronor. Dock är det 

stor skillnad mellan det företaget och det på 1:a plats, som omsätter 317 miljarder kronor, 

och därför tros det ändå kunna finnas en skillnad mellan företagen. 

 

Anledningen till att faktorn ”ägande” tros kunna ha inverkan är för att det som sagt 

tidigare 2008 blev lagstadgat för de statligt ägda företagen att följa GRI:s riktlinjer vid 

upprättandet av hållbarhetsredovisningar (Regeringen, 2013). Därmed har företag som 

inte är statligt ägda en större valfrihet att välja vad de vill ha med i sina 

hållbarhetsredovisningar än de som är statligt ägda. Det blir då intressant att studera om 

det finns någon skillnad i vilken utsträckning som redovisade negativa aspekter tas upp 

mellan de olika ägandeformerna, eller snarare om det finns någon skillnad när företag blir 

tvingade att följa vissa riktlinjer.  

 

Med tanke på att en hållbarhetsredovisning antingen kan vara en del av årsredovisningen 

eller en fristående rapport kan det därför bli intressant att studera om det finns några 

skillnader mellan dessa olika typer av rapporter i vilken utsträckning negativa aspekter 

tas upp. En hållbarhetsredovisning kan upprättas antingen av företaget själva eller av 

moderbolaget om företaget är ett dotterbolag, och det kan därför vara intressant att även 

studera om det finns några skillnader beroende på vem som har upprättat rapporten.  

 

Teorierna som har presenterats i avsnitt 2.4 har tagits med i uppsatsen för att de kan ge 

en förklaring på hur och varför företaget har hållbarhetsredovisat de negativa aspekterna. 

Senare i diskussionsdelen av uppsatsen kommer det att tas upp hur de olika teorierna kan 

förklara varför företaget har valt att utforma och producera sin hållbarhetsredovisning på 

ett visst sätt, om de till exempel har gjort sådana val som gör att de ska uppfattas som 
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legitima eller om det kan vara faktorer som normer och traditioner som kan förklara 

utformningen.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Frågeställningarna kommer att besvaras genom insamling av sekundärdata som Eliasson 

(2013) beskriver är när studien utgår från material som redan finns tillgängligt. Denna 

studie utgår från företagens utgivna hållbarhetsredovisningar och någon egen insamling 

av nytt material har därmed inte skett. En innehållsanalys har genomförts, med andra ord 

har innehållet i de senaste av företagen utgivna hållbarhetsredovisningarna studerats.  

 

Som nämns i avsnitt 3.1 har populationen delats in i olika grupper utefter de olika 

faktorerna bransch, storlek och ägande. Först delades populationen in i tio stycken olika 

grupper utefter bransch och sedan drogs slumpmässigt 10% av samtliga företag i varje 

bransch. Sedan delades hela populationen in i fyra stycken olika storleksgrupper för att 

sedan slumpmässigt dra 10% av samtliga företag ur varje grupp. Efter det utgick studien 

en sista gång från hela populationen och delade in den i två olika grupper beroende på om 

företagen var statligt ägda eller inte. Ur varje grupp drogs slumpmässigt 10% av samtliga 

företag. 

 

Den första faktorn är som sagt bransch. Industry Classification Benchmark (ICB) 

kategoriserar in företag i olika branscher och de har en produktorienterad klassificering 

på konsumentnivå med indelning i varor och tjänster (ICB, 2012) och det är denna 

klassificering som studien har utgått ifrån. Det finns enligt ICB (2012) tio stycken olika 

branscher och företagen i studien har tilldelats ett nummer mellan 1-10 enligt ICB:s 

definition nedan. Branscherna är: 

 

 

 

1. Olja och gas 

2. Råvaror 

3. Industriverksamhet 

4. Konsumentvaror 

5. Sjukvård 

6. Konsumenttjänster 

7. Telekommunikation 

8. Allmännyttiga tjänster 

9. Ekonomi 

10. Teknik 
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Den andra faktorn som populationen har delats in i är storlek på företagen sett till deras 

nettoomsättning. De 500 största företagen i Sverige delades in i olika grupper och fick en 

siffra mellan 1-4 enligt nedan. Anledningen till att omsättningen delades in i följande 

spann var att det föll sig naturligt att göra den indelningen för de 500 företagen som fanns 

med på listan sett till deras nettoomsättning. För att få med företag från hela listan med 

olika nettoomsättning var dessa spann bra för att försäkra sig om det. De grupper 

företagen delades in i var: 

 

1. Nettoomsättning upp till 10 miljarder kronor 

2. Nettoomsättning från 10 till 50 miljarder kronor 

3. Nettoomsättning från 50 till 100 miljarder kronor 

4. Nettoomsättning från 100 miljarder kronor och uppåt. 

 

Den tredje och sista faktorn som populationen delades in i var om de var statligt ägda 

eller inte. Dessa fick följande nummer: 

 

1. Företaget är statligt ägt. 

2. Företaget är inte statligt ägt. 

 

Varje faktor har delats upp i olika grupper och varje grupp har sedan kodats med ett 

nummer, det vill säga att grupperna har kvantifierats. Eliasson (2013) menar att det är 

nödvändigt att omformulera kvalitativ information (de olika faktorerna) till kvantitativ 

data (siffror) för att det ska vara möjligt att kunna använda informationen i dataprogram. 

Dataprogrammet Minitab, som är ett statistikprogram, har använts för att bearbeta datan 

och för att sammanställa utgivningen av negativa aspekter inom de olika faktorerna 

bransch, storlek och ägande. 

 

Det noterades även om hållbarhetsrapporteringen var en del av årsredovisningen eller en 

fristående rapport samt om det var företaget som upprättat rapporten eller om det var 

moderbolaget som gjort det, och dessa kodades enligt följande: 

 

Typ av rapport: 

1. Fristående rapport 

2. Del av årsredovisningen 
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Vem har upprättat rapporten: 

1. Företaget själva 

2. Moderbolaget 

 

Det har som sagt varit frivilligt för företag som inte är statligt ägda att upprätta en 

hållbarhetsredovisning och därmed finns det en risk för att det blir ett bortfall. Ifall det 

händer får de som ger ut respektive inte ger ut en hållbarhetsredovisning följande 

nummer: 

1. Ger ut en hållbarhetsredovisning  

2. Ger inte ut en hållbarhetsredovisning. 

 

Vid innehållsanalysen klistrades först hela hållbarhetsrapporten in i ett Word-dokument 

för att se totalt antal ord som den bestod av exklusive tabeller och diagram, med andra 

ord endast löpande text. Sedan lästes hållbarhetsrapporten grundligt där fokus låg på 

innehållet i texterna det vill säga meningarnas innebörd. Om en mening handlade om en 

negativ aspekt räknades alla ord i den meningen som negativa. Exempel på meningar som 

har räknats som negativa är ”Företagets utsläpp till luft består främst av koldioxid, 

kväveoxider och stoft. Utsläppen härstammar främst från förbränning av fossila bränslen 

i produktionsprocesser men även från transporter” och ”Under 2016 hade företaget tre 

allvarliga skador där en person skadades vilket resulterade i 306 dagars frånvaro från 

arbetet”.  

 

Totalt antal ord som handlade om negativa aspekter ställdes i relation till totalt antal ord 

i rapporten för att få fram hur stor andel negativa aspekter som rapporterats i 

hållbarhetsrapporten. Om det var någon mening som var osäker om den handlade om en 

negativ aspekt eller inte kallades den meningen för ”eventuellt negativ” och den räknades 

först inte med som negativ och sedan räknades den med som negativ, vilket gjorde att 

vissa företag fick två andelar negativa aspekter där den ena inte hade med den osäkra 

meningen och den andra hade den med. Ett exempel på en sådan mening som har räknats 

som eventuellt negativ är ”Att verka för en minskad användning av farliga ämnen i 

produktion är ytterligare en viktig del i företagets hållbarhetsarbete”, då den kan tolkas 

både som att företaget använder farliga ämnen (vilket gör att den blir negativ) samtidigt 
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som den kan tolkas som att de arbetar för att minska användningen av ämnena (vilket gör 

att den blir positiv). 

  

Denna studie får enligt ovan både en kvantitativ och kvalitativ inriktning. Genom att hitta 

samband och se i vilken utsträckning negativa aspekter tas upp kommer denna studie 

enligt Bjereld et al. (2009) få en kvantitativ inriktning. Enligt Bjereld et al. (2009) får en 

studie en kvalitativ inriktning när forskaren är intresserad av vilka egenskaper en 

företeelse har och denna studie är intresserad av innebörden av en text. Att tolka ord om 

de är negativa eller inte gör att studien även får en kvalitativ inriktning. 

 

3.3 Metoddiskussion 

Genom att dra 10 % av hela populationen (som är 500) tre gånger skulle det innebära att 

150 stycken företags hållbarhetsredovisningar ska läsas ((10% x 500) x 3 = 150). Dock 

är det inte säkert att det blir så då ett och samma företag kan bli draget i varje 

slumpmässigt urval ur de olika faktorerna. Det skulle då kunna bli så att det endast blir 

50 stycken företag, om samma företag blir draget i varje faktor. Med andra ord, det 

slumpmässiga urvalet kan leda till att mellan 50-150 stycken företags 

hållbarhetsredovisningar ska läsas, med undantag för eventuella bortfall.     

 

Denna studie har analyserat innehållet i hållbarhetsredovisningar samt de delar av 

årsredovisningar som handlar om miljömässiga och sociala aspekter (om den var en del 

av årsredovisningen), exklusive diagram och tabeller med andra ord löpande text. Det är 

en menings innebörd som har tolkats och analyserats om den handlar om en negativ 

aspekt eller inte snarare än att endast räkna enstaka negativa ord, vilket tros kunna vara 

till fördel då företagen kanske undviker att ta med negativa ord för att det ska låta bättre 

fast texten egentligen handlar om något negativt. Om endast enstaka negativa ord hade 

räknats hade andelen negativa aspekter blivit betydligt lägre. Om det är negativa aspekter 

som är intressant lämpar det sig bättre, enligt författarna till denna studie, att tolka 

innebörden i meningar. Att räkna enstaka ord säger inte mycket. Om det till exempel står 

ordet ”avfall” i en mening handlar antagligen hela den meningen om avfall och därför blir 

det mest rättvist att räkna hela meningen som negativ. Det kan även ibland vara svårt att 

veta exakt vilket ord det är som är negativt i en negativ mening och därför är det bättre 

att räkna med alla ord i meningen som negativa. En eventuell nackdel med att räkna med 
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alla ord i en mening kan vara att vissa företag skriver väldigt långa meningar och om en 

lång mening handlar om negativa aspekter kan vissa företag därför få en högre andel 

negativa aspekter. Det är dock inget som har tagits i beaktande i denna studie.  

 

Tänkbara problem för studien kan vara att urvalet blir sådant att det inte blir representativt 

för populationen samt att det finns en risk för bortfall då hållbarhetsredovisningar 

fortfarande har varit frivilliga att upprätta de år som studerats med undantag för de statligt 

ägda. Ett problem kan också vara att moderbolaget och dotterbolaget är verksamma inom 

olika branscher, om det är moderbolagets hållbarhetsredovisning som har analyserats då 

dotterbolaget inte upprättat någon rapport. Det skulle kunna resultera i att den analyserade 

hållbarhetsrapporten gäller för en annan bransch än vad den räknats in i. Det tänkbara 

problemet påträffades dock inte, utan de gånger moderbolaget upprättat en rapport åt 

dotterbolaget var de verksamma inom samma bransch.  

 

Ett fåtal företag har inte gett ut någon hållbarhetsredovisning i form av en rapport och har 

därför räknats som ett bortfall, även fast att de på deras hemsida har skrivit om sitt 

hållbarhetsarbete. Dock har denna studie uttryckligen utgått från företags 

hållbarhetsredovisningar i form av rapporter och därför har det inte tagits hänsyn till vad 

som står på deras respektive hemsidor. Detta visar även på att det är viktigt för företag att 

rapportera om vad de gör för hållbarhetsarbete, annars är det ingen som får veta vad de 

gör då information på hemsidor inte klassas som en hållbarhetsredovisning. 

 

3.3.1 Validitet och reliabilitet  

Enligt Bjereld et al. (2009) är validitet “i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det 

vi avser att undersöka”, det vill säga vad det är som mäts. Denna undersökning vill ta 

reda på i vilken utsträckning negativa aspekter tas upp i hållbarhetsredovisningar och 

genom ovan nämnda metod (innehållsanalys) mäts det som avses att mätas. Genom att 

läsa innehållet i texter tas det reda på i vilken utsträckning negativa aspekter tas upp i 

hållbarhetsredovisningar.  

 

Det kan vara svårt att analysera och tolka innebörden av en mening, det vill säga om den 

ska anses vara negativ eller inte. För att försöka hantera detta har som sagts tidigare 

meningen först räknats som positiv/neutral och sedan negativ. Dock kan det vara så att 
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människor tolkar och uppfattar innebörder olika vilket gör att det även finns risk för att 

författarna till denna uppsats har tolkat innebörden av en mening på olika sätt. En del 

hållbarhetsredovisningar kan vara skrivna på engelska vilket kan bli ett till moment som 

kan påverka tolkningen av innebörden i texten negativt. Det kan även vara svårt för 

författarna att vara konsekventa vid tolkning av texterna i samtliga rapporter. Dessa 

tolkningssvårigheter kan komma att påverka reliabiliteten i denna studie i och med att det 

inte är säkert att lika resultat uppnås om någon annan genomför studien då den kan tolka 

innebörden av meningar på ett annorlunda vis. Som Bjereld et al. (2009) skriver kan 

reliabiliteten, det vill säga hur väl det som avses att mätas mäts, testas genom att någon 

annan genomför studien för att se om resultatet blir detsamma. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Sammanfattning av stickprovet 

Genom urvalet att dra 10 % av populationen tre gånger resulterade det i ett stickprov om 

131 unika stycken företag, vilket innebär att 19 stycken företag blev dragna ur fler än en 

grupp då det om det var nya företag hela tiden skulle ha blivit 150 stycken unika företag. 

Av de 131 företagen var det 43 stycken som inte gav ut någon hållbarhetsredovisning 

vilket resulterade i ett bortfall om 43. Det innebär att det antal hållbarhetsredovisningar 

som har läst och tolkats är 88 stycken. Stickproven om totalt 131 företag är 26,2% av hela 

populationen om 500.  

 

Nedan visas sammanfattningar över hur företagen i stickprovet fördelar sig över de olika 

grupperna i de olika faktorerna. Med ”antal i stickprovet” menas totalt antal företag i varje 

grupp som drogs och med ”antal som upprättat HR*” menas hur många företag i varje 

grupp som upprättat en hållbarhetsredovisning. Skillnaden däremellan är bortfallet, det 

vill säga de företag som inte upprättat någon hållbarhetsredovisning. Tabellen visar 

fördelningen av hur stort bortfall det är i respektive grupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning bransch 

Bransch Antal i stickprovet Antal som upprättat HR*  

1 1 1 

2 3 2 

3 15 7 

4 8 6 

5 2 1 

6 8 4 

7 1 1 

8 1 1 

9 8 6 

10 3 3 

 N=50 N=32 

*HR = Hållbarhetsredovisning 

Tabell 1. Sammanfattning bransch. 
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I tabellen som sammanfattar bransch kan det kommenteras att grupp 3 

(industriverksamhet) och grupp 6 (konsumenttjänster) har störst bortfall det vill säga där 

är det flest företag som inte upprättar en hållbarhetsredovisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningen av storlek visar att bortfallet finns i de två minsta grupperna vilka 

innehåller de företag med lägre nettoomsättning, grupp 1 (upp till 10 miljarder) och grupp 

2 (från 10 till 50 miljarder). Det kan vara en indikation på att de allra största företagen i 

Sverige ger ut en hållbarhetsredovisning, troligtvis för att de har mest förväntningar på 

sig från olika intressenter och de vill då möta dessa förväntningar för att inte äventyra sin 

fortsatta överlevnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna tabell som sammanfattar ägande syns att bortfallet endast avser bolagen som inte 

är statligt ägda, vilket troligtvis har sin förklaring i att de statligt ägda bolagen är 

tvingande enligt lag att hållbarhetsrapportera enligt GRI:s riktlinjer.  

 

 

Sammanfattning storlek 

Storlek Antal i stickprovet Antal som upprättat HR* 

1 38 26 

2 9 8 

3 2 2 

4 1 1 

 N=50 N=37 

*HR = Hållbarhetsredovisning 

Sammanfattning ägande 

Ägande Antal i stickprovet Antal som upprättat HR* 

1 2 2 

2 48 34 

 N=50 N=36 

*HR = Hållbarhetsredovisning 

Tabell 2. Sammanfattning storlek.  

Tabell 3. Sammanfattning ägande. 
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Ovan visas en sammanfattning av totalt antal ord som de studerade 

hållbarhetsredovisningarna består av. Medelvärdet för totalt antal ord i 

hållbarhetsredovisningarna var 5 436 ord. Det finns en märkbar skillnad i stickprovet i 

antal ord som hållbarhetsrapporterna innehöll där den med lägst antal ord endast innehöll 

92 ord och den med flest 26 973 ord. Det visar att hållbarhetsredovisningar kan vara 

väldigt olika stora. Som konfidensintervallet visar går det med 95 % säkerhet att säga att 

medelvärdet för totalt antal ord som en hållbarhetsredovisning består av finns mellan 

4 183 och 6 689 i populationen. 

 

 

Tabellen till vänster visar hur många rapporter som var en fristående rapport eller en del 

av företagets årsredovisning. Tabellen till höger visar i vilken utsträckning som företaget 

självt respektive moderbolaget har upprättat hållbarhetsredovisningen. Den övervägande 

delen av rapporterna har företagen själva upprättat.  

 

En förklaring till varför hållbarhetsredovisningarna kan skilja mycket i totalt antal ord 

mellan olika företag kan vara att det beror på om rapporten var en del av årsredovisningen 

eller en fristående rapport som tabellen nedan visar. I stickprovet ses en skillnad i 

Sammanfattning totalt antal ord 

Variabel N Medelvärde Min Max 95 % KI* 

Antal ord 88 5 436 92 26 973 4 183 – 6 689 

*KI = Konfidensintervall 

Sammanfattning vem har upprättat 

Vem har upprättat Antal 

1 76 

2 12 

 N= 88 

 

Tabell 4. Sammanfattning totalt antal ord. 

Sammanfattning typ av rapport 

Typ av rapport Antal 

1 37 

2 51 

 N=88 

 

Tabell 5. Sammanfattning vem har upprättat.  Tabell 6. Sammanfattning typ av rapport.  
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medelvärde totalt antal ord beroende på om rapporten var en fristående rapport (grupp 1) 

eller en del av årsredovisningen (grupp 2). För att se om skillnaden som syns i stickprovet 

även gäller för populationen ska två gruppers konfidensintervall jämföras, och om 

intervallerna överlappar varandra går det inte att säga något om skillnaden som syns i 

stickprovet även gäller för populationen (SCB, u.å.). Dessa konfidensintervall nedan 

överlappar dock inte varandra vilket gör det möjligt att konstatera med 95 % säkerhet att 

det även finns en skillnad gällande medelvärdet för totalt antal ord i populationen där de 

företag som ger ut en rapport i form av en fristående rapport kommer ha ett högre 

medelvärde (mellan 5 698 och 9 990) än de som inkluderar rapporten som en del av 

årsredovisningen som kommer ha ett medelvärde totalt antal ord mellan 2 322 och 5 056. 

Det är med andra ord statistiskt säkerställt att det finns en skillnad i populationen. Dock 

är risken 5 % att det är fel och att det inte finns någon skillnad i populationen.  

 

 

Tabellen nedan visar att i stickprovet ses en skillnad i medelvärdet för hur många antal 

negativa ord som skrivs i en hållbarhetsredovisning. Eftersom de båda intervallen 

överlappar varandra kan det antas att skillnaden inte är signifikant (SCB, u.å.). Som synes 

överlappar konfidensintervallen dock varandra väldigt lite (mellan 369,4 och 371,4), 

vilket gör att sannolikheten är väldigt liten att den skillnad som ses i stickprovet inte finns 

även i populationen.  

 

 

Totalt antal ord i respektive grupp, typ av rapport 

Typ av rapport Medelvärde 95% KI* 

1 7 844 5 698 – 9 990  

2 3 689 2 322 – 5 056  

*KI = Konfidensintervall 

Antal negativa ord i respektive grupp, typ av rapport  

Typ av rapport  Medelvärde 95% KI* 

1 530,8 369,4 – 692,1  

2 275,5 179,7 – 371,4  

*KI = Konfidensintervall 

Tabell 7. Totalt antal ord i respektive grupp, typ av rapport. 

Tabell 8. Antal negativa ord i respektive grupp, typ av rapport. 



Caroline Hanspers och Louise Akselsson                                                                                     2017-05-30 
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi, 15 hp                                        Högskolan Dalarna 
  
 

24 
 

4.2 Regression och korrelation 

Regressionsdiagrammet nedan kan ge en förklaring om det finns ett samband mellan totalt 

antal ord och andelen negativa aspekter i hållbarhetsredovisningarna. Det finns ett 

negativt samband då när antal ord minskar ökar andelen negativa aspekter, detta samband 

kan dock endast 

förklaras till 15,3 % 

som determinationsko- 

efficienten, ݎଶ, nedan 

visar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Korrelationskoefficienten, r, visar att det finns ett visst negativt samband mellan andel 

negativa aspekter och antal ord som en hållbarhetsredovisning består av i stickprovet. 

Med det menas att andelen negativa aspekter ökar när totalt antal ord i en 

hållbarhetsredovisning minskar, som även Figur 1 ovan visar. 

Determinationskoefficienten, ݎଶ, anger hur stor del av den totala variationen som 

förklaras av det linjära sambandet (Körner & Wahlgren, 2015). Det innebär att den totala 

variationen i andel negativa aspekter kan förklaras till 15,3 % av antal ord som en 

hållbarhetsredovisning består av, och till 16,8 % om hänsyn tas även till de eventuellt 

negativa aspekterna. P-värdet är noll vilket innebär att det finns ett samband även i 

Korrelationer 

Variabler r* ݎଶ** P-värde 

Antal ord & andel negativa aspekter -0,391 15,3 % 0,000 

Antal ord & andel neg + ev neg aspekter -0,410 16,8 % 0,000 

*r = Korrelationskoefficient 

 ଶ = Determinationskoefficientݎ**

Figur 1. Samband antal ord och andel negativa aspekter. 

Tabell 9. Korrelationer.  
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populationen, det exakta värdet på sambandet i populationen går dock inte att säga men 

det går att säga att det finns ett visst samband i populationen mellan totalt antal ord som 

en hållbarhetsredovisning består av och andelen negativa aspekter som den innehåller.   

 

Regressionsanalysen gjordes för att se om det fanns ett samband mellan totalt antal ord 

och andel negativa aspekter då det förväntades vara ett samband mellan dessa parametrar. 

Känslan när hållbarhetsredovisningarna lästes var att de företag som gav ut en längre 

rapport skrev mer allmänt och positivt om företaget vilket resulterar i en lägre andel 

negativa aspekter, medan de som gav ut en kortare rapport skrev mer kort och koncist där 

negativa aspekter fick en större del. Denna känsla visade sig stämma till viss del då 

regressionsanalysen visade att sambandet kan förklaras till 15,3 %, dock är det ett svagt 

samband i stickprovet.  

 

4.3 Sammanfattning negativa aspekter 

 
 

 

Ovan visas medelvärdet för andelen negativa aspekter samt andelen negativa aspekter + 

eventuellt negativa aspekter i stickprovet. De eventuellt negativa aspekterna är ord som 

kan anses både positiva eller negativa eller om det var osäkert. Medelvärdet för andelen 

negativa aspekter var 7 % och 7,6 % där även de eventuellt negativa orden var inräknade. 

Det visas även lägsta och högsta andelen negativa aspekter både när de eventuellt negativa 

aspekterna är medräknade och inte. Värdena på de två olika variablerna skiljer sig som 

synes inte mycket från varandra. Den lägsta andelen negativa aspekter som är med i 

stickprovet har en andel på 0,5 % medan den högsta andelen är 50,3 %. Dock som 

medelvärdet indikerar är det endast ett fåtal rapporter med så pass hög andel, de flesta har 

en lägre andel. Den rapport med en andel om 50,3 % bestod av totalt 905 ord vilket är 

Medelvärde negativa aspekter 

Variabel N Medelvärde Min Max 

Andel negativa aspekter 88 7 % 0,5 % 50,3 % 

Andel negativa + eventuellt 

negativa aspekter 

88 7,6 % 0,6 % 50,3 % 

 

Tabell 10. Medelvärde negativa aspekter. 
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ganska få antal ord, vilket gör att den rapporten behöver innehålla ett färre antal negativa 

ord för att komma upp i den höga andelen, jämfört med till exempel den rapporten med 

0,5 % andel negativa aspekter som innehöll totalt 22 176 ord. Detta kan även visa att de 

som ger ut en kortare rapport skriver mer kort och koncist samt att de som skriver längre 

rapporter skriver mer allmänt vilket kan förklara känslan som beskrivs ovan. 

 

4.4 Antal ord och andel negativa aspekter i respektive faktor 

4.4.1 Faktorn bransch  

 
 

Ovan visas medelvärdet totalt antal ord i respektive grupp inom faktorn bransch. Ett 95 % 

konfidensintervall visas för grupperna vilket innebär att med 95 % säkerhet finns 

medelvärdet antal ord i populationen någonstans inom intervallen. De grupper som inte 

har något konfidensintervall innehåller endast ett företag vilket gör att det inte går att få 

ett konfidensintervall för de grupperna. Det anses dock inte som något problem då alla 

givna konfidensintervall överlappar varandra vilket innebär att den skillnad som ses i 

stickprovet i medelvärdet för antal ord inte går att säga om den även finns i populationen. 

För att se om skillnaden som syns i stickprovet även gäller för populationen ska två 

grupper jämföras (SCB, u.å.), lämpligtvis de två grupper som antar värden längst ifrån 

Totalt antal ord i respektive grupp, bransch 

Bransch Medelvärde 95% KI* 

1 108 - 

2 2 894 -8 789 – 14 578  

3 7 251 -184 – 14 686  

4 3 800 76 – 7 525  

5 4 677 - 

6 7 502 -5 496 – 20 499 

7 1 275 - 

8 4 697 - 

9 5 412 1 478 – 9 345  

10 5 592 3 172 – 8 012  

*KI = Konfidensintervall 

Tabell 11. Totalt antal ord i respektive grupp, bransch.  
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varandra (lägst och högst medelvärde totalt antal ord), vilket här blir grupp 1 och grupp 

6. Detta är dock som sagt inte möjligt då grupp 1 inte har något konfidensintervall. Dock, 

vilka två grupper som än jämförs med varandra överlappar de varandras 

konfidensintervall. I populationen behöver det med andra ord inte vara någon skillnad i 

hur många ord en hållbarhetsredovisning består av i de olika branscherna.  

 
 
Diagrammet nedan visar medelvärdet för både andelen negativa och andelen negativa + 

eventuellt negativa aspekter i grupperna inom faktorn bransch. Det bör dock tillägas att 

grupp 1, 5, 7 och 8 endast består av ett företag. Grupp 1 och 8 har en betydligt högre andel 

negativa aspekter än resterande grupper men som det även diskuteras ovan, även om det 

syns en skillnad i andelen i stickprovet går det inte att säga något om denna skillnad även 

finns i populationen. Det kan finnas en skillnad i populationen men det kan också inte 

finnas någon skillnad. Företaget i grupp 1 hade en rapport på endast 108 ord totalt där två 

meningar med 22 ord handlade om negativa aspekter och en mening med 17 ord om 

eventuellt negativa aspekter vilket gör att andelen blir väldigt hög. Företaget i grupp 8 

hade däremot en rapport om 4 697 ord vilket innebär att de har skrivit mycket om sina 

negativa aspekter för att komma upp i den andelen på cirka 25 %.  
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Figur 2. Andel negativa aspekter, bransch. 
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4.4.2 Faktorn storlek 

 

 

Ovan visas medelvärdet totalt antal ord samt konfidensintervall i respektive grupp inom 

faktorn storlek. I stickprovet syns en viss skillnad i medelvärdet antal ord mellan de olika 

grupperna där det verkar som att grupp 3 ger ut fler antal ord. Däremot, eftersom 

konfidensintervallen överlappar varandra precis som ovan i faktorn bransch, går det inte 

att säga något om denna skillnad som ses i stickprovet även gäller för populationen. Grupp 

4 har inget konfidensintervall på grund av att den endast består av ett företag. Grupp 3 

har ett konfidensintervall som börjar på ett negativt tal och det går inte att ge ut ett negativt 

antal ord i sin hållbarhetsredovisning. Det var få företag i grupp 3 och de hade stor 

variation i antal ord och därför är konfidensintervallet brett.  
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Totalt antal ord i respektive grupp, storlek 

Storlek Medelvärde 95% KI* 

1 4 680 1 512 – 5 293  

2 5 945 1 560 – 10 330  

3 10 782 -2 712 – 24 276  

4 5 552 - 

*KI = Konfidensintervall 

Tabell 12. Totalt antal ord i respektive grupp, storlek.  

Figur 3. Andel negativa aspekter, storlek. 
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Diagrammet ovan visar medelvärdet för andelen negativa aspekter samt andelen negativa 

+ eventuellt negativa aspekter inom faktorn storlek. Alla grupper har en andel negativa 

aspekter på över 10%, dock syns ingen större skillnad mellan de olika grupperna. Grupp 

4, som består av de allra största företagen, ger ut störst andel. Dock innehåller grupp 4 

endast ett företag i stickprovet. Det syns ingen trend på att när storleken på företagen ökar 

så ökar andelen negativa aspekter vilket innebär att det lika gärna kan vara slumpen som 

gör att det blev det utfallet i stickprovet, samt för att det endast är ett företag gör att det 

inte går att säga så mycket om det. 

  

4.4.3 Faktorn ägande  

 

 

Ovan visas medelvärdet totalt antal ord i respektive grupp inom faktorn ägande. Ett 

konfidensintervall visas för båda grupperna. I stickprovet ses en skillnad i medelvärdet 

för antal ord mellan de olika ägandegrupperna där de företag som är statligt ägda ger ut 

ca ett tusen mindre antal ord än de som inte är statligt ägda. Som synes överlappar 

konfidensintervallen ovan varandra vilket innebär att det inte går att säga något om denna 

skillnad som ses i stickprovet även gäller för populationen. Det kan med andra ord finnas 

en skillnad i populationen men det kan även vara så att det inte finns någon skillnad alls. 

Att ägandegrupp 1 har ett väldigt brett konfidensintervall beror troligtvis på att det är för 

få företag som är studerade då grupp 1 endast består av 2 företag. Det går inte att ha ett 

negativt antal ord skrivna i sin hållbarhetsredovisning, därför säger inte det 

konfidensintervallet särskilt mycket. 

 

Ett problem som kan uppstå när samma data testas flera gånger är att konfidensintervallen 

egentligen inte är på den säkerhetsnivån som den egentligen ska vara vilket kallas för 

massignifikans (Ordbok i statistik, u.å.). Denna studies tester på 95%-nivån (95% 

konfidensgrad) är egentligen på en lägre nivå när många tester gjorts på samma data. 

Totalt antal ord i respektive grupp, ägande 

Ägande  Medelvärde 95% KI* 

1 5 947 -14 154 – 26 048 

2 7 210 4 551 – 9 868 

*KI = Konfidensintervall 

Tabell 13. Totalt antal ord i respektive grupp, ägande. 
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Detta problem är dock något som författarna till denna studie inte har kunskaper att 

hantera utan här antas alla konfidensintervall vara på 95%-nivån.  

 

Diagrammet nedan visar medelvärdet för andelen negativa aspekter och andelen negativa 

+ eventuellt negativa aspekter inom faktorn ägande. 

 
 

 

Stickprovet visar att de företag som är statligt ägda ger ut en något lägre andel negativa 

aspekter jämfört med de företag som inte är statligt ägda, skillnaden är dock väldigt liten. 

Grupp 1 innehåller de statligt ägda företagen och dessa är som sagt tvingande att följa 

GRI:s riktlinjer enligt lag och de blir därmed indirekt tvingande att ge ut en 

hållbarhetsredovisning. Det finns även en del andra företag som inte är statligt ägda som 

ändå följer GRI:s riktlinjer. Som synes ger de statligt ägda företagen inte ut en större andel 

negativa aspekter utan de ger ut ungefär en lika stor andel som de företag som inte är 

statligt ägda. Det kan vara en indikation på att även om riktlinjer följs behöver inte det 

ändra på hur företag formulerar hur de skriver, som setts i stickprovet. Med det menas att 

även om riktlinjer följs ökar inte det hur mycket företag skriver om sina negativa aspekter 

i förhållande till de positiva aspekterna eller formuleringen i texten det vill säga att 

företagen som är statligt ägda försöker ändå att formulera om sina negativa aspekter på 

ett positivt sätt.  
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Figur 4. Andel negativa aspekter, ägande. 
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Genom att följa GRI ska det ge en rättvisande bild av företagens hållbara arbete, och med 

rättvisande menas att de öppet redovisar om sina samtliga aspekter för samhället och 

miljön. Då grupp 1 följer GRI:s riktlinjer borde det antyda att de företagens 

hållbarhetsredovisningar är rättvisande även om de får en så pass låg andel negativa 

aspekter. Efter att ha läst rapporterna i stickprovet är känslan att ges det en rättvisande 

bild av de negativa aspekterna då företagen följer GRI:s riktlinjer. Dock blir det inte helt 

rättvisande gällande de positiva aspekterna då det känns som att företagen skriver mer än 

vad GRI kräver och använder de positiva aspekterna som ett sätt att marknadsföra sitt 

företag. Ett företag har ett visst antal negativa aspekter och dessa skrivs det endast om i 

den mån som GRI kräver och inget mer. Det finns även ett antal positiva aspekter ett 

företag kan ha, och dessa skrivs det om i mycket större utsträckning. Det skrivs även 

mycket om positiva aspekter som egentligen inte har något med företaget och dess 

verksamhet (se avsnitt 2.2) att göra, till exempel att sponsra det lokala 

ungdomsfotbollslaget eller stödja en skola i Afrika, och det känns som att detta skrivs om 

endast för att ställa företaget i positivt ljus. 

 

När företag följer GRI:s riktlinjer har de upprättat ett ”GRI Index” vilket är en tabell där 

allt som ska rapporteras enligt GRI står beskrivet med sidhänvisningar och 

tabellhänvisningar. Vissa aspekter är redovisade i en tabell, till exempel kan företag 

redogöra för anmälda olyckor över olika år eller vilka utsläpp de haft olika år vilket 

handlar om negativa aspekter, och dessa tabeller har bortsetts ifrån då studien endast 

utgått från löpande text vilket kan ha haft en viss effekt på andelen då om tabellerna 

räknats med kan det ha blivit fler antal negativa ord. Dock är det även positiva aspekter 

som redovisas i tabellerna vilket gör att det troligtvis hade inte haft en stor påverkar på 

andelen negativa aspekter om tabellerna inkluderats i studien. Detta gäller alla tabeller, 

inte bara de som är inkluderade i GRI indexet. 
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5 Diskussion 

Vid sökandet av företagens hållbarhetsredovisningar märktes det som sagt att en del 

företag har information på sina hemsidor om vad de gör för hållbart arbete, varav vissa 

företag även ger ut en hållbarhetsredovisning och vissa inte. Det var emellertid svårt att 

hitta ett företags hållbarhetsredovisning medan det var betydligt enklare att hitta 

information på deras hemsidor om vad de gör för hållbart arbete. När företag inte ger ut 

en rapport men skriver information på sina hemsidor går det att undra varför. Det kan till 

exempel vara för att företaget inte ser någon mening med att upprätta en rapport när det 

är frivilligt då det är dyrt att upprätta en rapport och att en rapport måste upprättas varje 

år. Dock är det ett tecken när företag ger ut information på sina hemsidor att det är viktigt 

för företag att ändå visa vad de gör för slags hållbarhetsarbete. Det kan i sin tur även 

kopplas till de olika teorierna som presenterats. Det kan ha med legitimitet att göra för att 

företaget inte vill strida mot samhällets förväntningar, vilka är att företag ska agera på ett 

hållbart sätt och då vill företag troligtvis, även om de inte ger ut en rapport, ge ut 

information någonstans där de visar upp vad de gör för samhället och miljön och då är 

hemsidan ett lättillgängligt val. Det kan kopplas till intressentteorin för att, precis som 

legitimitetsteorin, företag inte vill bryta det sociala kontraktet men här handlar det om att 

inte bryta det mot sina intressenter snarare än mot samhället i stort. En möjlig anledning 

till varför företagen skriver på sina hemsidor kan vara för att på så vis nå ut till sina 

intressenter även om de inte ger ut en rapport för att kunna möta intressenternas 

förväntningar att få veta vad företaget gör för samhället och miljön. Hahn och Lülfs 

(2014) hävdar att intressenter väger in hållbarhetsrapporter i sina investeringsbeslut och 

därför tror författarna till denna studie att företag som inte ger ut en rapport ändå vill möta 

intressenternas efterfrågan och försöker göra det genom att skriva information på sin 

hemsida istället. Intressenterna kan då istället använda hemsidan som grund för 

investeringsbeslut. Dock kan det vara så att intressenter tycker att det som står på en 

hemsida är mindre trovärdigt jämfört med vad som skrivs i rapporter då rapporter ibland 

granskas av en revisor. Det kan även kopplas till institutionell teori som menar att företag 

anpassar sig. Många företag ger ut information om vad de gör för samhället och miljön i 

form av rapporter och även fast vissa företag inte ger ut sådana rapporter vill de ändå 

anpassa sig efter de företagen som ger ut information och efter samhällets förväntningar 

och därför tros företagen välja att ge ut information på sina hemsidor istället.  
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Det skrivs inte jättemycket om negativa aspekter, då medelvärdet för de 88 studerade 

rapporterna ligger på 7 %. Det är svårt att avgöra om hållbarhetsredovisningarna ger en 

rättvisande bild av företagens hållbara arbete, men känslan är att en del företag helt enkelt 

inte har så mycket negativa aspekter att redovisa om vilket gör att de får en låg andel 

negativa aspekter och de företagen drar då ner medelvärdet i hela stickprovet samtidigt 

som få företag har mycket negativa aspekter att redovisa om. Medelvärdet om 7 % är inte 

rättvisande om det dras till hela stickprovet, dock är uppfattningen att företagens 

individuella andel negativa aspekter känns någorlunda rättvisande då de företag som haft 

relativt lite negativa aspekter att skriva om har fått en lägre andel medan de företag som 

haft mer negativa aspekter att skriva om har fått en högre andel. Dock känns det som att 

andelen negativa aspekter behöver vara allmänt högre för att en helt balanserande bild 

ska ges.  

 

Ett problem som den låga andelen negativa aspekter kan medföra, som Reimsbach och 

Hahn (2015) också skriver, är att rapporterna inte blir lika trovärdiga som om rapporterna 

skulle ha innehållit en större andel negativa aspekter. De menar att de inte är bra för 

företagen att ge ut alltför positiva rapporter då trovärdigheten kan komma att ifrågasättas 

i innehållet, och i denna studie går det i stora drag att säga att de studerade rapporterna 

lägger stor vikt vid sina positiva aspekter. En tänkbar förklaring till varför företag ger ut 

så pass mycket positiv information kan vara för att företag anpassar sig efter varandra, 

som den institutionella teorin menar. Om ett företag ger ut mycket information om 

positiva aspekter vill kanske andra företag inte vara sämre och ge ut mer information som 

är negativ, utan företagen vill framställa sig i positivt ljus för att inte framstå som sämre 

än någon annan. Det kan vara en förklaring till varför företag som möter liknande 

förhållanden, med till exempel krav från intressenter med mera, anpassar sig efter 

varandra med den höga andelen positiva aspekter.  

 

De flesta företag ligger runt 7 % andel negativa aspekter som medelvärdet visar. Ett fåtal 

företag har skrivit betydligt mer än de övriga, vilket antyder på att de skrivit mycket mer 

om positiva aspekter. Detta kan kopplas ihop med de presenterade teorierna i avsnitt 2.4, 

det vill säga att de använder hållbarhetsrapporteringen för att uppnå något annat som 

tidigare forskning visar. Mängden information företagen ger ut kan vara en indikation på 

att de vill uppnå något annat än att bara informera intressenter. Det uppmärksammades 

att hållbarhetsredovisningarna tenderade att ge ut mer information som handlade om 
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positiva aspekter snarare än om negativa aspekter då andelen negativa aspekter i 

genomsnitt som sagt är 7 %. 

 

En möjlig förklaring till varför känslan har varit att det har handlat övervägande om 

positiva aspekter i hållbarhetsredovisningarna kan bekräftas av tidigare studier som Cho 

et al. (2010) kom fram till att företag kan använda rapporten som ett sätt att förmedla en 

känsla genom att använda sig av ett optimistiskt språk där fokus ligger på att rapportera 

om de positiva aspekterna medans det ges en suddig bild av de negativa aspekterna. Detta 

kan kopplas till intressentteorin på så vis att företaget vill agera på ett sätt som är i enlighet 

med deras intressenters förväntningar och inte bryta mot det sociala kontraktet.  

 

Det uppmärksammades när rapporterna lästes att relativt stor vikt lades av företagen vid 

att visa att även om företagets verksamhet innebär risker arbetar de effektivt med att 

hantera dessa och detta kan bekräftas av tidigare forskning då Frostenson et al. (2015) 

menar att det har med legitimitet att göra när företag agerar på det viset. När företagen 

har skrivit på detta sätt har det blivit en stor andel positiva aspekter, som setts i denna 

studie, och i och med det kan det vara legitimitet företagen vill uppnå då det är viktigt 

med legitimitet för ett företags fortsatta överlevnad (Neu et al., 1998). 

  

Denna studie kom i stickproven fram till att ingen av faktorerna bransch, storlek eller 

ägande kan förklara i vilken utsträckning negativa aspekter tas upp i 

hållbarhetsredovisningar i populationen, motsats till vad som förväntades sett till tidigare 

forskning av bland annat Fernandez-Feijoo et al. (2013), läs mer om det i avsnitt 3.1. 

Även om företagen delades in i olika grupper inom de olika faktorerna syntes ingen 

skillnad mellan de olika grupperna. I stickproven syntes en liten skillnad mellan de olika 

grupperna i respektive faktor, dock gick det inte att säga något om hela populationen och 

det är nog för att det blev för få företag i varje grupp. Något som hade kunnat ändras är 

indelningen av företag i olika branscher där det kanske hade varit bättre om de delats in i 

ett färre antal grupper. Då hade det antagligen blivit fler företag i varje grupp och då 

kanske det hade gått att säga något om hela populationen. Urvalet om 10 % kanske 

eventuellt också var lite för litet, om det varit större kanske det gått att säga något om 

populationen gällande alla grupper. Alternativt är det helt enkelt så att det inte finns någon 

skillnad i populationen, som studien kom fram till.  
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Tidigare forskning av Clarkson et al. (2008) visar att företag som verkar inom samma 

bransch anpassar sig efter varandra gällande hållbarhetsredovisningar. De menar att 

företag som verkar inom branscher som kan anses som mer negativa för miljön kan 

tendera att ge ut mer upplysningar. Det var därför som populationen delades in i olika 

branscher för det fanns en tro att dessa upplysningar skulle innehålla mer negativa 

aspekter och att branscher som kan anses som mer negativa för miljön därför skulle få en 

högre andel negativa aspekter, dock visade det sig inte vara några större skillnader mellan 

de olika branscherna och därmed kunde detta inte, i denna studie, bekräftas. Det som 

skiljer sig i denna studie från tidigare forskning är att företag som verkar inom branscher 

kan anses som negativa för miljön inte tenderar att ge ut mer upplysningar i sina 

hållbarhetsredovisningar. De får heller inte en större andel negativa aspekter. 

 

Studien kom däremot fram till att typ av rapport, det vill säga fristående rapport eller del 

av årsredovisningen, kan förklara totalt antal ord som en hållbarhetsrapport innehåller. 

Studien kom även fram till att det är troligt att det finns en skillnad mellan de två olika 

grupperna gällande antal negativa ord som en hållbarhetsredovisning innehåller. De 

faktorerna som förväntades kunna påverka i vilken utsträckning negativa aspekter som 

tas upp visade sig, enligt denna studie, inte kunna förklara det. Det som, enligt vad denna 

studie kom fram till, snarare kan påverka är vilken typ av rapport som ges ut där det är de 

som ger ut fristående rapporter blir en längre hållbarhetsredovisning och som med störst 

sannolikhet även innehåller fler antal negativa ord.  
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6 Slutsats 

6.1 Studiens slutsatser   

För att uppnå syftet med denna studie har innehållsanalyser tillämpats. Syftet går att finna 

i avsnitt 1.3 och det lyder enligt följande:  

 

”Syftet är att redogöra i vilken utsträckning negativa aspekter tas upp i 

hållbarhetsredovisningar, samt vilka faktorer som kan ge en förklaring på detta.” 

 

Syftet med studien har uppnåtts genom innehållsanalyserna, och redogörelserna för i 

vilken utsträckning negativa aspekter tas upp i hållbarhetsredovisningar samt vilka 

faktorer som kan ge en förklaring på det går att utläsa i avsnitt 4.4. Det redogörs även kort 

för det nedan under respektive frågeställning. 

 

1. Tas negativa aspekter upp i företags hållbarhetsredovisningar? 

- Alla företag i stickprovet som upprättat en hållbarhetsredovisning har gett ut 

information om negativa aspekter, det är inget företag som endast har skrivit 

om sina positiva aspekter. Dock var det ett företag som skrev väldigt lite om 

sina negativa aspekter, endast 0,5 %.  

2. Hur mycket tar företagen upp om sina negativa aspekter i sina 

hållbarhetsredovisningar? 

- Medelvärdet negativa aspekter för de 88 stycken företag som upprättat en 

hållbarhetsredovisning uppgår till 7 % vilket framgår i avsnitt 4.3. För att se 

medelvärdet negativa aspekter i respektive grupp inom faktorerna bransch, 

storlek och ägande, se ovan om resultat i avsnitt 4.4. 

3. Vilka av faktorerna bransch, storlek och ägande kan ge en förklaring på i vilken 

utsträckning som negativa aspekter tas upp i hållbarhetsredovisning? 

- Denna studie kom i stickproven fram till att ingen av faktorerna bransch, 

storlek eller ägande kan förklara i vilken utsträckning negativa aspekter tas 

upp i hållbarhetsredovisningar, motsats till vad som förväntades. Även om 

företagen delades upp i olika grupper inom de olika faktorerna syntes ingen 

skillnad mellan de olika grupperna. Se ovan om resultat i avsnitt 4.4 
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Efter att ha fått dessa frågor besvarade går det att dra slutsatsen att ingen av de förväntade 

faktorerna bransch, storlek eller ägande kan ge en förklaring på i vilken utsträckning 

negativa aspekter tas upp, med andra ord skiljer det sig inte åt mellan de olika grupperna 

inom de olika faktorerna.  

 

Denna studie har inte identifierat någon tidigare forskning som har fokuserat på hur stor 

del av hållbarhetsredovisningar som handlar om negativa aspekter, utan den tidigare 

forskning som har identifierats har handlat om att olika branscher kan ge ut olika mycket 

information men inte om denna information är positiv eller negativ, samt att olika stora 

företag och företag som har olika ägarstruktur kan ge ut olika mycket information. Därför 

är denna studies resultat svåra att jämföra med andra studiers resultat, då det inte har 

identifierats några andra studier som har studerat andelen negativa aspekter. Denna studie 

har kommit fram till att grupper inom faktorerna bransch, storlek och ägande inte skiljer 

sig åt mellan hur mycket information de ger ut (totalt, både positiv och negativ) så detta 

skiljer sig från tidigare forskning som menar att till exempel branscher som kan anses 

som negativa för miljön ger ut mer information. Denna studie har även kommit fram till 

att olika grupper inte ger ut olika stor andel negativa aspekter vilket kan ses som ett nytt 

bidrag med denna studie.  

 

För en del företag gäller det att de ger en balanserad bild då de helt enkelt inte har så 

mycket negativa aspekter att skriva om, men för de allra flesta företag behövs det skrivas 

mer om de negativa aspekterna innan de ger en balanserad bild. Denna studie kom fram 

till att den övervägande delen av hållbarhetsredovisningarna handlar om positiva aspekter 

och det kan bekräfta tidigare forskning av Hahn och Lülfs (2014) som skriver att 

hållbarhetsredovisningar används för så kallad ”greenwashing”, det vill säga att företagen 

använder rapporten som ett sätt att marknadsföra sitt företag då den övervägande delen 

av rapporten innehåller positiva aspekter. Medelvärdet negativa aspekter är relativt låg, 

på 7 %, och därför anser författarna till denna studie att de flesta företag har en bit kvar 

att gå innan deras hållbarhetsredovisningar gör det som de ska göra, nämligen ge en 

balanserad bild av företagets hållbara arbete. 
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6.2 Förslag till framtida forskning 

Under studiens gång har några förslag till framtida forskning framkommit. Ett förslag är 

att göra om exakt samma studie, där skillnaden blir att ha ett större urval än 10 % i varje 

grupp för att se om det då går att se några skillnader i populationen. Eventuellt att framtida 

studie fokuserar på endast en faktor till exempel bransch för att försäkra sig om att få fler 

företag i grupperna. 

 

Ett annat förslag kan vara att endast studera företag som följer GRI:s riktlinjer, både 

statligt ägda företag och icke statligt ägda företag. Då kan det studeras om det finns en 

skillnad mellan statligt samt icke statligt ägda, om de statligt ägda är mer granskade och 

därför ger ut en mer transparant rapport eller inte.  

 

Ett sista förslag är att undersöka företag som detta räkenskapsår omfattas av den nya 

hållbarhetslagen, som det skrivs om i avsnitt 2.3, och som även tidigare upprättat en 

hållbarhetsredovisning. Tanken är då att jämföra två rapporter, en från när företaget 

upprättade rapporten frivilligt och en från när företaget blev tvingade att upprätta 

rapporten och se om det blev någon skillnad på till exempel kvalitet eller om det gavs ut 

mer negativa aspekter.   
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